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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005670-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CLAUDIO PISTORI OAB - MG159219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$5.008,39 e da Taxa Judiciária no 

valor R$4.659,72 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001756-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZINA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor R$155,67 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001693-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA PEREIRA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BATISTELLA OAB - MT9279/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor R$391,93 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004513-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO FAMILIA DE DEUS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$148,98 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.
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Processo Número: 1002252-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$148,98 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$29,62 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005671-39.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES RIBEIRO PISTORI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CLAUDIO PISTORI OAB - MG159219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$4.673,69 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$4.325,02 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000319-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDAZIA SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON GENISELLA ORMOND (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMO a 

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

das Custas Processuais no valor de R$413,40 e da Taxa Judiciária no 

valor de R$148,98 ao FUNAJURIS. Além do valor de R$14,81 ao Cartório 

Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia deverá ser emitida no 

site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “Emissão de Guias Online”, no 

item “Emitir Guias”, digitar a palavra “Custas”, clicar no último item 

“CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração 

única e após clicar em “Buscar”. Confirmar os dados e clicar em 

“Próximo”. Ligar no telefone (65)3617-3763, SOMENTE SE JÁ ESTIVER 

PROTESTADO. Caso contrário, clicar em “Ok entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “Enter”. Escolher a opção “Custas Judiciais” e “Taxa 

Judiciária” e preencher com os respectivos valores. Para finalizar, clicar 

em “Simular Guia” e após em “Gerar Guia”, depois imprimir e recolher. O 

valor do Cartório Distribuidor, deverá ser depositado/transferido para 

conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, 

conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuados 

os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do Funajuris e todos os 

comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009950-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MATEUS DE SOUZA (AUTOR(A))

DAYANE DELLY DE SOUSA ROCHA (AUTOR(A))

MARCOS VINICIO SOUZA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS MACIEL DE MACEDO OAB - 531.646.951-87 (REPRESENTANTE)

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIFANNY EVELIZE ARAUJO OAB - PR63600 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK OAB - PR34933 (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que conforme juntado nos autos, as custas processuais 

e as taxas judiciárias foram devidamente recolhidas e arrecadadas pela 

PARTE REQUERIDA. Porém o pagamento do valor do cartório distribuidor 

não foi realizado. Nos termos do Art. 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, INTIMO a PARTE REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o recolhimento do valor de R$ 14,81 ao Cartório Distribuidor. O 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo de anotações no Cartório Distribuidor, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. Após efetuado o pagamento, juntar o 

comprovante de depósito/transferência, conforme Lei nº 7.603/2001.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003122-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))
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CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1003122-56.2016 

Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autor: André Luiz Rodrigues 

Ré: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda Vistos, 

etc. ANDRE LUIZ RODRIGUES, com qualificação nos autos, via sua 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação de 

Indenização por Dano Material e Moral' em desfavor de UNIMED 

RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, aduzindo: 

“Que o autor após ter realizado a “amputação transtibial esquerda” 

protocolou junto a ré, pedido de aquisição de prótese transtibial modular de 

alto impacto, devidamente instruída com relatório médico que atestava e 

justificava a indicação clinica e a necessidade de utilização da prótese 

pelo requerente; que o plano de saúde do requerente detinha a cobertura 

do que se pleiteava; que houve a negativa por parte da ré em custear a 

prótese da parte autora. Que diante da necessidade de se locomover, 

buscou ajuda em amigos e familiares para a aquisição da prótese, o que 

efetivamente veio a ocorrer; requer a condenação da requerida para que 

reembolse o valor de R$ 28.733,00 (vinte e oito mil setecentos e trinta e 

três reais); requereu ainda a condenação da ré ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenação 

em honorários de sucumbência; Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 38.733,00 (trinta e oito mil setecentos e trinta e três reais) pleiteando 

a ação sob o manto da assistência judiciária.” A liminar pretendida restou 

parcialmente deferida, com a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita e prioridade de tramitação. Devidamente citada, 

contestou o pedido (fls. 126/189), onde procura rechaçar as assertivas 

levadas a efeito pelo autor, dizendo: “Que inexiste razão que leve a 

procedência dos pedidos autorais, razão pela qual o pleito do autor deva 

ser julgado improcedente; que o contrato entabulado entre as partes é 

daquele registrado na ANS sob o n.: (MS 461.164/10.1); que a prestação 

de serviços médico-hospitalares, não incluindo a cobertura de próteses; 

que existe expressa exclusão acerca da alegada cobertura a que pleiteia 

o autor; que inexiste nexo de causalidade e, portanto, inexiste dever em 

indenizar; Junta documentos.” Sobre a contestação, houve manifestação 

da parte autora (fls.193/199). Foi designada audiência preliminar, a qual se 

realizou, entretanto, não se obteve êxito. Intimadas as partes acerca da 

necessidade de dilação probatória, as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos de 

prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). Inexistem 

preliminares a serem decididas. No mérito, analisando as razões de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese 

à versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas 

suficientes a demonstrar que a cobertura da prótese deva ser entendida 

como necessária para o desenvolvimento do tratamento, razão pela a 

cláusula de excludente de cobertura deva ser interpretada como abusiva, 

e, portanto, nula de pleno direito. A ré, por intermédio de seu bastante 

procurador, ao apresentar a sua peça defensiva não conseguiu 

comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor, cujo ônus era seu, eis que se trata de relação de consumo e o autor 

cumpriu com o ônus que lhe incumbia, qual seja, demonstrou a existência 

de relação jurídica, a indicação da prótese no tratamento, bem como 

comprovou por meio de nota fiscal a aquisição da mesma. Em caso 

análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: “Apelação. Plano de 

saúde. Obrigação de fazer. Recusa de cobertura de implantação de 

prótese. Usuária do plano de saúde com membro inferior direito amputado. 

Sentença de procedência. Apelo da ré São Lucas Saúde. Não provimento. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). 1. 

Devem ser cobertas as próteses, os equipamentos e materiais 

empregados em procedimento cirúrgico cuja utilidade e essencialidade é 

devidamente justificada por prescrição médica e configuram instrumento 

necessário ao êxito do tratamento. Cláusula excludente é ilegal e abusiva. 

Aplicação, por analogia, do Enunciado da Súmula 93 deste E. TJ-SP. 

Sentença mantida nesse aspecto. 2. Recurso da ré São Lucas Saúde S/A 

desprovido.”  (TJ-SP -  APL:  10108692620158260019 SP 

1010869-26.2015.8.26.0019, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 

21/02/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017) 

Evidente ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos 

fatos, bem como colacionar aos autos documentos, estes não são hábeis 

a elevar a improcedência da demanda na forma que pretende. Dessa 

forma, não fora diligente em demonstrar que inexiste nexo de causalidade 

e, portanto, excludente de ilicitude na conduta demonstrada. Do exposto, 

declaro nula a cláusula excludente de cobertura. No que tange o dano 

moral, entendo que esse também é ocorrente. Uma vez declarada ilícita a 

conduta da ré, bem como demonstrada toda a saga que passou o autor a 

fim de adquirir a prótese, existe a configuração de causa que supera o 

mero aborrecimento do cotidiano. Nessa mesma linha é o pacífico 

entendimento jurisprudencial: “Apelação Cível. Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenizatória, com pedido de tutela antecipada. 1- Trata-se de 

ação na qual alega o autor ser cliente do plano de saúde réu e que, no dia 

12/10/2015, foi internado no Hospital Copa D¿Or devido a infecção. 

Sustenta que, no dia seguinte, teve sua perna amputada e que, com o 

objetivo de minimizar a perda do membro, foi indicada a colocação de 

prótese transfemoral para reabilitação pós-cirúrgica. Afirma que a parte ré 

se negou a fornecer a referida prótese, sob o argumento de que não está 

prevista no rol de procedimentos da ANS; 2- Sentença que julgou 

procedente em parte o pedido, convolando a liminar em definitiva e 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 10.000,00; 3- Recurso de Apelação da parte ré no qual afirma não 

haver cobertura contratual quanto o fornecimento de próteses. Sustenta 

não haver abusividade na possibilidade de limitação dos riscos cobertos 

pela apólice e que a clausula foi redigida de forma transparente e válida. 

Impugna os danos morais arbitrados e afirma que a tutela antecipada está 

sendo cumprida; Quanto ao dever de indenizar, comprovada a falha na 

prestação do serviço e a conduta abusiva da ré, o entendimento do nosso 

Tribunal é no sentido de ser devida a reparação por dano moral. 

Enunciado nº 339 deste Egrégio Tribunal de Justiça; 7- Verba indenizatória 

devidamente arbitrada em R$ 10.000,00; 8- Sentença que se mantém. 

Negado provimento ao recurso. Majoração dos honorários 

sucumbenciais.” (TJ-RJ - APL: 04938406920158190001 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL 3 VARA CIVEL, Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de 

Julgamento: 29/03/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2017 Resta somente a fixação 

do quantum indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste 

critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou 

até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao 

dano, mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há 

previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano 

moral ou mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da 

lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às 

suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da 

indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como 

princípio geral: “não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46). No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação de Indenização por Dano Material e Moral’, promovida por 

ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, com qualificação nos autos, em desfavor de 

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, 

com qualificação nos autos, para o fim de declarar abusiva a cláusula 9ª, 

que determina a exclusão de próteses à cobertura do plano contratado, e 

como consequência devendo a ré reembolsar ao autor o valor de R$ 

28.373,00 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais), FLS. 95, 

devidamente atualizado e corrigidos desde a data da negativa de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 5 de 587



cobertura (17.05.2016, fls.33), bem como condenar a ré ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, 

devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção monetária (INPC/IBGE) 

a contar desta decisão. Condeno-a também ao pagamento de custas 

judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) 

sob o valor da condenação. Transitada em julgado, não havendo pedido 

de cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 21/Agosto/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001133-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DELGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001133-15.2016.8.11.0003 AUTOR: WILLIAM DELGADO DOS SANTOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos e examinados. Face o teor das manifestações de id. 9415079 e , 

que noticiam que o réu ofereceu pagamento de valores para o 

cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o 

autor não se opôs ao pagamento pelo réu conforme petitório id. 9487823. 

Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser observada 

a conta bancária indicada pela parte parte autora. Após o transito em 

julgado, expeça-se o alvará. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004461-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLENE DEUSA ALMANCA DE CARVALHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUVENIR DAL BO (EMBARGADO)

AGROPECUARIA CARIMA LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo nº 1004461-50/2016 

Ação: Embargos de Terceiro Embargante: Solene Deusa Almança de 

Carvalho. Embargados: Agropecuária Carimã Ltda e Outro. Vistos, etc. 

SOLENE DEUSA ALMANÇA DE CARVALHO, com qualificação nos autos, 

propôs a presente “Ação de Execução de Honorários” em desfavor de 

AGROPECUÁRIA CARIMÃ LTDA, pessoa jurídica de direito privado e, 

ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ, com qualificação nos autos, a 

embargante em sua exordial pugna pela suspensão do feito 

nº3015-10.2008.811.0003 (Código – 407259). Por fim, compulsando os 

autos verifica-se que sequer fora citado os embargados. Ademais, que a 

parte embargante requereu tacitamente a desistência da ação à (fl.23), eis 

que cumprira o artigo 676, CPC. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Trata-se de ação embargos de terceiro, proposta pelo embargante em 

08.11.2016, entretanto, a parte embargante pugna pela extinção do feito 

sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação Revisional” promovida por SOLENE 

DEUSA ALMANÇA DE CARVALHO, com qualificação nos autos em 

desfavor de AGROPECUÁRIA CARIMÃ LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado e, ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BÓ, com qualificação nos autos,, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas 

pelo embargante. Façam-se as anotações conforme os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de fevereiro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001133-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DELGADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001133-15.2016.8.11.0003 AUTOR: WILLIAM DELGADO DOS SANTOS 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos e examinados. Face o teor das manifestações de id. 9415079 e , 

que noticiam que o réu ofereceu pagamento de valores para o 

cumprimento da condenação, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo, vez que o 

autor não se opôs ao pagamento pelo réu conforme petitório id. 9487823. 

Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser observada 

a conta bancária indicada pela parte parte autora. Após o transito em 

julgado, expeça-se o alvará. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos 

sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003815-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Vistos, etc... 

EVANILDA MARTINS BORGES, com qualificação nos autos, ingressou 

neste juízo com a presente ação em desfavor de GENERALI BRASIL 

SEGUROS S/A, com qualificação os autos e, após devidamente 

processado. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta EVANILDA MARTINS BORGES, em desfavor de GENERALI 

BRASIL SEGUROS S/A, com qualificação nos autos. Em consequência, 
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tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o 

processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Sem custas. As partes presentes 

saem devidamente intimadas. Considerando que as partes desistiram do 

prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001862-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO CORREIA CARNEIRO OAB - SP170823 (ADVOGADO(A))

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Kemper Carlos Pereira DATA: 31/03/2020 às 

14h15min LOCAL: Avenida Tiradentes, 2127, Centro, em frente à 

Sementes Celi, entre as Ruas Rio Branco e Otávio Pitaluga, CEP: 

78.750-000, Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007642-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de (5) cinco 

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de Id. 28554247.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001639-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MARIA MENDES DE SOUZA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVENTOS E PRODUCOES LUMINE FOTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000573-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. DA SILVA BATISTA - ME (REU)

JOSE DA SILVA BATISTA (REU)

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007461-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada da parte autora, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005689-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS DADOS DO PROCESSO: PROCESSO n. 

1005689-60.2016.8.11.0003 Valor da Causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: APARECIDO DOS SANTOS Endereço: RUA DORALICE NUNES 

VIANA, 630, RESIDENCIAL VILA MINEIRA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78721-506 ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): RENATO OCAMPOS 

CARDOSO - MT11878-A POLO PASSIVO: Nome: COMPANHIA EXCELSIOR 

DE SEGUROS Endereço: AVENIDA MARQUÊS DE OLINDA, 175, RECIFE, 

RECIFE - PE - CEP: 50030-000 ADVOGADO DO(A) REU: FAGNER DA 

SILVA BOTOF - MT12903-O FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acima identificada, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados do término do prazo deste edital, sob pena de 

extinção, conforme decisão vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste. DESPACHO/DECISÃO: Vinculado ao 

presente documento, disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. 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. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) Servidor(a) Autorizado(a) 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 
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prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014484-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005095-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GALVAO BORTOLOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ARNALDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre o decurso de prazo de citação dos executados.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000801-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Intimação da advogada do exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informe sobre o desate do Agravo de Instrumento n. 

1005537-28.2019.401.0000 em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002703-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA GITTLER (EXECUTADO)

EDSON PAULO POSSAMAI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, instrua a carta de precatória de ID 23809537, comprovando a sua 

distribuição.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001947-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANGELO DOMINGUES OAB - PR60201 (ADVOGADO(A))

FAGNER FRANCISCO CASTILHO OAB - PR43493 (ADVOGADO(A))

MATHIEU BERTRAND STRUCK OAB - PR32066 (ADVOGADO(A))

NEMO ELOY VIDAL NETO OAB - PR20039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MIGUEL POFFO - ME (REQUERIDO)

ROBERTO MIGUEL POFFO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a parte requerente para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

proceda ao preparo e distribuição das deprecatas expedidas nos autos 

(IDs. 29526095, 29543287 e 29616649), devendo comprovar sua 

distribuição no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005824-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar 

nos autos o cumprimento do art. 455 do CPC, em caso de existência de 

testemunhas a serem ouvidas.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001839-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GENTIL DE QUEIROZ (REQUERENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALSIR ORLANDO LUSSIETTI (REQUERIDO)

MARIA ELVIRA FRACARO LUSSIETTI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado dos exequentes para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 26865036.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013364-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENCIA MARIA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOS GARCIA OAB - MT23548/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 29711770) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010692-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ZILMAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 29711780) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002428-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (AUTOR(A))

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 (REU)

 

Intima-se a parte Autora acerca e-mail recebido (ID 29712746) contendo 

as orientações quanto ao procedimento para o parcelamento das custas 

deferido nos autos. Destarte, fica a parte intimada para, no prazo de 15 

(quinze dias) dias, recolher as custas e taxas processuais de forma 

parcelada, em conformidade com o disciplinado no artigo 468, §6º, da 

CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, conforme 

determinação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006432-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES SANTOS OAB - MG201248 (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados do requerente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ofereçam réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000825-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS JOSE DAS NEVES (INVENTARIANTE)

LUZIDELMA DAS NEVES (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte autora para no prazo de 05(cinco) dias, requerer o que 

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782224 Nr: 7096-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDERSON LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA, CNPJ: 

03898145/000140, Inscrição Estadual: 13.116.276-4, atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA LENALDA DE CARVALHO, Cpf: 02937167810, 

Rg: 11.513.599, Filiação: Maria Jose Gomes de Carvalho e Joao Neto de 

Carvalho, data de nascimento: 03/04/1959, natural de Aquidaba-SE, 

viuvo(a), pensionista, Telefone (66)9996-1603, atualmente em local incerto 

e não sabido ALCIONE LEMES DA SILVA, brasileiro(a), casado(a), chefe 

de departamento e atualmente em local incerto e não sabido EDNELVA 

BERNARDES GONÇALVES KEMES, brasileiro(a), casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificadas 

para comparecer(em) à audiência designadaPrestar(em) Depoimento 

Pessoal. ****************** DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Instrutória 

que se realizará no dia 15/04/2020, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA 

CÍVELProcesson° 7096-55.2015Ação: UsucapiãoAutor: Wanderson Lopes 

de SouzaRé: Panorama Imobiliária LtdaVistos, etc...WANDERSON LOPES 

DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação 

em desfavor de PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado.Devidamente citado, por edital, não contestou, por isso, foi 

decretada a revelia e nomeado Curador Especial, apresentou defesa por 

negativa geral, vindo-me os autos conclusos.Decido:Analisando a questão 

posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do 

Código de Processo Civil.Para audiência de instrução e julgamento, hei por 

bem em designar o dia 15 de abril de 2020, às 15:00 horas, para audiência 

de instrução e julgamento.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt, 

19/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

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, Marlene Staut Romera, 

digitei.

Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020

Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93339 Nr: 4811-51.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCAM CAMBIO VIAGENS TURISMO LTDA, 

JORGE LUIZ BULAMAH, RUI ELIAS BULAMAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - OAB:MT/6.356

 Intima-se o Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Vila Aurora I na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332563 Nr: 3023-26.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORFEU RIBEIRO PINHEIRO, DONATO VITORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:/MT 6.218, Antonio Leite Pereira - OAB:2527/GO, LETÁCIO 

VARGAS LEITE - OAB:20.350-GO, LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:20597-GO

 Intimação do advogado, ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378422 Nr: 6674-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - 

SUPERMERCADO REAL, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RENATA 

CRISTINA KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar das 

correspondências devolvidas de fls. 151/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383987 Nr: 12106-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MOREIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOAO PASQUALOTTO - 

OAB:MT/3.569

 Intima-se o advogado da parte exequente para, no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente a devolução da Carta Precatória de fls. 300/306.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446117 Nr: 1299-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SOARES, MARILE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON STROBEL, EMMA STROBEL OU EMMA 

ZILS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS, ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - OAB:52243/RS, 

ISAC CHEDID SAUD - OAB:6919 RS

 Do advogado da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar-se da 

correspondência devolvida de fl. 207.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715502 Nr: 10787-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI DIOGO YANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO LIVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Intima-se o advogado do executado, para manifestar-se, referente ao 

ofício de fls.267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717872 Nr: 13318-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME, RENATO 

DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Cidade Salmen na Central de Pagamento de Diligências 

– CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a 

guia e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719278 Nr: 309-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIRAMAT ESTILO E DESING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CALVES SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado, ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719385 Nr: 419-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - ME, ESPÓLIO 

DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 Intima-se o advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Centro na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727064 Nr: 7956-27.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO NUNES MATOS E CIA LTDA -ME, 

ARMANDO NUNES MATOS, MÁRCIA GARCIA VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 Do Advogado do Exequente para, no prazo legal, manifestar-se sobre os 

Petitórios de fls. 147/157 e 158/165.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728966 Nr: 9699-72.2013.811.0003

 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: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, EDSON SERROU BARBOSA, PETROFORTE BRASILEIRO 

PETROLEO LTDA, MASUT AUTO POSTO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO 16.539, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT, MARCELO BITTAR - OAB:OAB/GO24.030, MARCELO 

MENDES FRANÇA - OAB:OAB/GO14301

 Do Advogado da Denunciada a Lide, AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA 

OAB/SP-122.093, para no prazo legal, regularizar a representação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 736777 Nr: 16046-24.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo legal manifestar-se da 

Certidão do Oficial de Justiça de fl. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757237 Nr: 11635-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ZANINI NETO, MAGDA ANTUNES DE 

FARIA ZANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Exequente para, no prazo legal manifestar-se da 

devolução de Carta Precatória de fls. 184/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779940 Nr: 6181-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, SAMUEL SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

WILMA HACK, ARI NELSON HACK, ISABEL MAGGI HACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALMEIDA ARAUJO 

- OAB:27114/O, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, 

LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - OAB:25937/O

 Intima-se o Advogado da parte Autora para efetuar o depósito das 

diligências dos bairros vila Birigui e do residencial bela vista na Central de 

Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, 

sendo feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > 

Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792069 Nr: 11125-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairroJardim Iguassu II na Central de Pagamento de Diligências 

– CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a 

guia e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801842 Nr: 15131-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO VENANCIO SUZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES, para no prazo 

de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801848 Nr: 15133-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUMA FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇOES EDWIRGES LTDA- EPP- LOJÃO 

DO POVO, CLAUDIO JOSE VEIGA CARVALHAR, OPPNUS INDUSTRIA DE 

VESTUARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SUGUIMOTO - 

OAB:OAB/SP 190.204, MARCELO FERREIRA DE PAULO - OAB:250.483 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS NERI - 

OAB:OAB/PR 27.064, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/0

 Do advogado da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar do 

Petitório de fls. 451/454.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802560 Nr: 15414-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo legal, manifestar-se da 

Certidão do Oficial de Justiça de fl. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815890 Nr: 1509-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A

 Intima-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, recolher as 

guias referente a expedição de certidão de crédito, conforme peticionado 

ás fls.410.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406910 Nr: 2618-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PIRES TERRA, THEREZA CRISTINA FERREIRA 

PIRES TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA, ORVACI 

OSVALDO LULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, REINALDO TORQUATO DA CUNHA - 

OAB:MT/4793

 Intimação do executado Orvaci Osvaldo Lulio, via seu bastante 

procurador, sobre a penhora on line de (fl.431).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414982 Nr: 10640-95.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO, IVONE 

PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO, ESPÓLIO DE HELENA RUBIN 

PASQUALOTTO, ERMES RUBIN PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:7.103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - 

OAB:13809-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 Do Advogado das partes Executadas para que, no prazo legal, cumpra 

com o determinado no Agravo de Instrumento de fls. 274/277

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421031 Nr: 3282-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDUSTRIA 

E COMERCIO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUIZ SERGIO DA SILVA, 

NEIRY GALVAO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR ANDREIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15.209, DR DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478, DR 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272, JOSIANE MANGANARO P. 

VIEIRA - OAB:17.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO BINHARA - 

OAB:24460/PR, JEAN DAL MASO COSTI - OAB:43893/PR

 Intima-se os advogados dos executados, para manifestar-se, referente 

ao cumprimento do plano recuperacional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424312 Nr: 6468-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

NILSON BARBIERI OLIVEIRA, TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18145-MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 Intima-se o advogado da requerente para, no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar-se sobre a devolução da carta precatória fls. 205/212.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819192 Nr: 2651-57.2016.811.0003

 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: CLODOALDO NEVES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

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

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intima-se o requerido, para que se manifeste, referente ao pedido de 

saldo remanescente de fls.173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820612 Nr: 3204-07.2016.811.0003

 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: A BANDEIRANTES CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A, DIARIO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONFECÇÕES E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:16.760/DF

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822492 Nr: 3769-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ULIANA ORLANDO - 

OAB:35818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da 

diligência do bairro Santa Cruz na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Tendo em vista Petição de fl. 143/144 e, considerando recebimento 

aposto no verso de fl. 140, intima-se a parte Autora para, no prazo legal, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória expedida ao Juízo de Arroio 

do Silva - SC (fl. 140).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004360-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1004360-76/2017 Ação: Rescisão Contratual Autora: Guthemberg Oliveira 

Aguiar – ME. Ré: Seven Comércio de Alimentos Ltda (Big Master). Vistos, 

etc. GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR – ME, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a 

presente “Ação de Rescisão Contratual”, em desfavor de SEVEN 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (BIG MASTER), pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos 

conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da Ação, passo a analisar 

inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 
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gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 

estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa alegação da 

parte. E, quando se verificar a existência de fatos que demonstrem a 

capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, 

sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da eminente 

Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se concebe 

que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos fatos à sua 

volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e preocupado, 

vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, confiável, 

simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA 

-CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO -IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS 

DA SERASA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E 

FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS 

–BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que 

a parte demonstre a verossimilhança de suas alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos 

autorizadores, não há como acolher o pedido em grau recursal. A 

Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recurso”. Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 

diz que “A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial”, de modo que não deve ser 

aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara 

Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Assim, a 

parte autora juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, apenas, 

que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte autora não fornecera como deveria ter 

feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado, acerca das despesas com o sustento próprio ou de que se 

encontra privado de condições de recolher as custas processuais. 

Ademais, a parte autora contratara escritório particular para cuidar de 

seus interesses jurídicos, o que revela gozar de situação financeira que 

lhe permite suportar os encargos processuais. Desta forma, podemos 

afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, com a 

simples declaração afirmada pela embargante, de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Outrossim, há que se 

destacar que a autora carreia aos autos às (fls.36/39) contrato social, do 

qual depreende-se que o capital social da empresa é de R$200.000,00 

(duzentos mil reais), bem como, carreia declaração de imposto de renda 

do sócio proprietário majoritário da qual se depreende que o mesmo possui 

a importância de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) em cotas 

empresariais (fl.32), o que não condiz com a realidade do jurisdicionado 

hipossuficiente. Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da causa, valendo-se 

de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida 

demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do 

processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático eu se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de pobreza, deferindo 

ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil Comentado, 2º Ed. 

São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, ainda que admita a 

parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade, não sendo 

suficiente a declaração prevista no artigo 4º, caput e § 1º da Lei 1060/50. 

Sobre o tema, colha-se os julgados do Egrégio Tribunal deste estado. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO 

A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Data 

de Julgamento: 08-02-2012). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO 

E PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA - JUSTIÇA GRATUITA - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS 

RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESSE DO 

ARTIGO 5º, LXXIV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 5º DA LEI Nº, 

1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária 

na conjugação com os predicados constitucionais e na lei ordinária de 

regência é para aqueles que efetivamente demonstram a condição de 

caso efetue o pagamento dos emolumentos devidos lhe retira o direito de 

sua condição de sustento seu ou da própria família. Havendo dúvidas, 

gozando a mera declaração trazida de presunção ‘juris tantum’, sobretudo 

dada ao pequeno valor a ser recolhido, não comprovando em sede 

recursal que a decisão de piso esta em dissonância com os predicados 

citados, irretocável se apresenta a posição do magistrado de piso que 

nega a prestação jurisdicional gratuita. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 87593/2011 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL, Data de 

Julgamento: 21-3-2012). Assim, tenho para mim que, a declaração pura e 

simples da parte interessada, não constitui prova inequívoca daquilo que 

afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas alegações. Assim, deve-se 

indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não atendem ao 

requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova robusta em 

contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, reflita 

condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de se 

notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pelo qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso IV, do CPC concomitantemente com os termos 

dos Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 19 de julho de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005824-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1005824-04.2018 Ação: Reparação de Danos Materiais, Morais e 

Estéticos Autor: Walcleide Pereira Barreto Réu: Wagner Tadeu Esteves 

Lima Vistos, etc... WALCLEIDE PEREIRA BARRETO, com qualificação nos 

autos, ingressara com a presente ação em desfavor de WAGNER TADEU 

ESTEVES LIMA, com qualificação nos autos. Devidamente citado, 

contestou o pedido. Houve impugnação, bem como especificação das 

provas, após conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, 

não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de 

Processo Civil. Não há preliminares. Nomeio como perito judicial para 

proceder à perícia, o Dr. Kemper Carlos Pereira, dentista, o qual deverá 

ser intimado pessoalmente, no endereço Av. Tiradentes, n° 2127, Bairro 

Centro, CEP 78750-000, ficando ciente de momento que a ação tramita 

sobre o manto da assistência judiciária, devendo o Senhor Perito Judicial 

receber os honorários ao final da demanda da parte vencida ou pelo 

Estado, no importe fixado por lei. Arbitro os honorários em R$1.000,00 (um 

mil reais) e, o faço em consonância com a Resolução nº127, de 15 de 

março de 2011 do CNJ, que estabelece: “Art. 6º O valor dos honorários 

periciais, de tradutor ou intérprete, a serem pagos pelo Poder Judiciário em 

relação a pleito de beneficiário de gratuidade de Justiça, será limitado a R$ 

1.000,00 (um mil reais), independentemente do valor fixado pelo juiz, que 

considerará a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e 

especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do 

serviço e as peculiaridades regionais. (...) Art. 9º O pagamento dos 

honorários periciais, de tradutor ou intérprete efetuar-se-á mediante 

determinação do presidente do Tribunal, após requisição expedida pelo 

juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem cronológica de 

apresentação das requisições e as deduções das cotas previdenciárias e 

fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta bancária indicada pelo 

perito. 1º As requisições deverão indicar, obrigatoriamente: o número do 

processo, o nome das partes e respectivos CPF ou CNPJ; o valor dos 

honorários, especificando se de adiantamento ou se finais; o número da 

conta bancária para crédito; natureza e característica da perícia; 

declaração expressa de reconhecimento, pelo Juiz, do direito à justiça 

gratuita; certidão do trânsito em julgado e da sucumbência na perícia, se 

for o caso; endereço, telefone e inscrição no INSS do perito.§ 2º O valor 

dos honorários será atualizado pelo IPCA-E ou outro índice que o 

substitua, a partir da data do arbitramento até o seu efetivo pagamento.” 

De outro norte, a jurisprudência assente que: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. Cabe ao Estado 

arcar com honorários periciais, na hipótese em que houver sucumbência 

por parte do beneficiário da assistência judiciária, em razão de ser dever 

constitucional daquele prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. 

2. Precedentes: AgRg no REsp 1352121/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 18.3.2013; EDcl no AgRg no REsp 1327281/MG, Rel. 

Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2012; e AgRg no Resp 

1327290/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Dje 

22.10.2012.3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 

1.349.531/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - 

julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013). Uma vez concordes (art.465, I, 

CPC), designe-se dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as 

partes. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente 

técnico, no prazo de (15) quinze dias (art.465, II e III, CPC). Prazo para 

entrega do laudo é de (30) trinta dias (artigo 465, CPC) e, aportando aos 

autos, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) quinze dias 

(artigo 477, §1º, CPC). Para audiência de instrução e julgamento, hei por 

bem em designar o dia 18 de junho de 2020, às 14:00 horas, para 

audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 28/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001221-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELLYPE SENNA FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODETE DE PINHO CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001221-48.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Fellype Senna Ferreira 

de Carvalho Réu: Leodete de Pinho Carvalho Vistos, etc... FELLYPE 

SENNA FERREIRA DE CARVALHO, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de LEODETEDE PINHO CARVALHO, 

com qualificação nos autos. Devidamente citado, contestou o pedido, 

havendo impugnação, bem como a determinação de que as partes 

informassem as provas que pretendiam produzir, vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como 

aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. 

Não há preliminares. Para audiência de instrução e julgamento, hei por bem 

em designar o dia 23 de junho de 2020, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as 

partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 

do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

28/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003738-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UENDER OLINDO LEAL DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILTON MACHADO (REU)

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003738-94.2017 Ação: Indenização por Damos Materiais e Morais Autor: 

Uender Orlindo Leal de Souza Réus: José Ailton Machado e Outros Vistos, 

etc... UENDER ORLINDO LEAL DE SOUZA, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de JOSÉ AILTON 

MACHADO, COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI e 

COMANDO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA, com qualificação nos 

autos. Devidamente citados, contestaram o pedido, havendo impugnação. 

Houve denunciação à lide, a qual foi deferida e, uma vez citada, deixou 

transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme informa a 

certidão de (fl.366 – Id19291462), bem como a determinação de que as 

partes informassem as provas que pretendiam produzir, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Não há preliminares. Defiro a prova pericial requerida pela parte ré e, 

para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 900,00 (novecentos reais), a cargo do réu, 

devendo ser depositado junto à Conta Única, no prazo de 05 (cinco dias), 

sob pena de perda dessa prova. Autorizo a senhora Gestora a designar 

dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para 

entrega do laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando aos autos, 

vista às partes. Defiro a prova oral. Para audiência de instrução e 

julgamento, hei por bem em designar o dia 24 de junho de 2020, às 14:00 

horas, para audiência de instrução e julgamento. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 
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forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 28/fevereiro/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005143-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005143-05.2016 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Rosalvo dos Santos Salles Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... ROSALVO DOS SANTOS 

SALLES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, aduzindo: “Que, é usuário e consumidor dos serviços de 

eletricidade sob unidade consumidora n° 6/2252354-2; que, no dia 08 de 

dezembro de 2015, pelo telefone 00800 6464 196, entrou em contato com 

a ré gerando o protocolo 288870695, e solicitou a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, estando em dia com as faturas; que, foi 

gerada uma fatura no valor de R$ 38,11, relativamente ao saldo, a qual foi 

quitada em 05 de janeiro de 2016; que, passou a receber novas faturas, 

fazendo nova solicitação de desligamento, consoante protocolo nº 

29229023; que, no mês de dezembro de 2016, a empresa ré lançou o 

nome do autor no cadastro de inadimplentes, pelo débito de R$ 301,11 

(trezentos e um reais, onze centavos), passando por constrangimentos; 

que, no caso há má prestação de serviço por parte da ré, razão pela qual, 

deve ser condenada a efetuar indenização por danos morais, assim, 

requer a procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais)”. Recebida a inicial, foi designado dia e horários 

para audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito, 

uma vez que o autor não compareceu ao ato. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, no dia 08 de dezembro de 2015, houve pedido 

de consumo final da unidade consumidora de nº 22523546, tendo a ré 

emitido de imediato ordem de serviço para que seus prepostos pudessem 

deslocar-se ao imóvel objeto da entre dos serviços e promovessem o 

devido desligamento; que, no caso em apreço, o autor não conferiu o 

devido acesso ao aparelho medidor de sua unidade consumidora, sendo 

que a vistoria para desligamento da mesma acabou por restar impedida, 

oportunidade que a ré deixou um comunicado no imóvel informando a 

ocorrência; que, após a frustração da vistoria do desligamento e ciência 

do consumidor sobre as condições encontradas, a inércia do autor quanto 

ao acesso de sua UC, a ordem de serviço foi cancelada, razão pela qual, 

considerando o adimplentos da fatura regular do consumo do mês der 

dezembro de 2015, a UC permaneceu sob a responsabilidade do autor; 

que, há legalidade na inscrição do nome do autor no c adastro de 

inadimplentes; que, no caso em tela não há que se falar em dano moral, 

razão pela qual, deve a ação ser julgada improcedente, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestou-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. 

D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, 

uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é 

suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao 

julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Rosalvo dos Santos Salles aforou a presente 

ação de conhecimento em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, porque, segunda a inicial, no dia 08 de 

dezembro de 2015, através do 0800, solicitou o desligamento da unidade 

consumidora nº 6/2252354-2, conforme protocolo nº 28880695, todavia, a 

empresa ré não efetuou o desligamento. Meses após, recebeu mensagens 

de cobranças, sendo que novamente pleiteou o desligamento mediante 

protocolo nº 29229023, mesmo assim, teve seu nome inscrito no cadastro 

de inadimplentes pelo débito de R$ 303,11 (trezentos e três reais, onze 

centavos), com inserção no ano de 2016, causando-lhe contratempo e 

dissabor de toda ordem. A controvérsia cinge-se à imputação de 

responsabilidade à empresa ré, por supostos danos morais advindos à 

pessoa do autor, em virtude do ato levado a efeito por prepostos da 

concessionária de energia elétrica que não efetuaram o desligamento da 

energia na unidade consumidora e, ao depois, lançaram seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Em princípio, a responsabilidade civil 

extracontratual pode ser definida como fez o nosso legislador: a 

obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar 

prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). 

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, 

quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou 

culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou 

imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro. Sabe-se 

que a responsabilidade da administração pública, que hoje atingiu o ápice 

de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo. O 

artigo 37, §6º, da Constituição da República de 1988, prevê a 

responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por 

seus agentes. Essa teoria se baseia no risco que a atuação do ente 

público encerra para os administrados, e na possibilidade de acarretar 

ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos 

demais, razão pela qual este ônus deve ser reparado por toda a 

coletividade. A propósito, leciona a publicista Zanella di Pietro que tal 

responsabilidade do Estado baseia-se no princípio da igualdade dos ônus 

e encargos sociais: "assim como os benefícios decorrentes da atuação 

estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns 

membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre 

um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que 

necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para 

restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, 

utilizando recursos do erário público"(Direito Administrativo. 22. ed., São 

Paulo: Atlas, 2008, p. 642). Há que se salientar que a adoção da teoria do 

risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será 

responsável, em qualquer circunstância, haja vista que, embora predomine 

a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de 

responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, 

podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração. Da mesma 

forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de 

causalidade e dano -, desautorizam a pretensão reparatória. Segundo a 

narrativa constante da inicial, o autor solicitou o desligamento do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº 6/2252354-2, 

por mais de uma vez, consoante os protocolos informados na pela de 

ingresso, não sendo atendido, numa demonstração inequívoca da má 

prestação de serviço. A empresa ré, ao ofertar a sua peça de bloqueio, 

informa que “Ocorre, nobre Julgador, que no caso em apreço, o Autor não 

conferiu o devido acesso ao aparelho medidor de sua Unidade 

Consumidora, sendo que a vistoria para desligamento da mesma acabou 

por restar impedida, oportunidade que a Concessionária deixou um 

comunicado no imóvel informando a ocorrência” – (grifamos fl.81 – Id 

10401173), todavia, nada centra nos autos para confirmar referida 

assertiva, ou seja, não juntou nenhum adminículo de prova, mesmo tendo 

sido oportunizado. Frisa-se que empresa ré, por sua vez, nada centrou 

aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, 

dizendo apenas e tão somente que os serviços devidamente prestados 

pela ré e efetivamente utilizados pelo requerente e, repito, que não efetuou 

o desligamento em face do autor não ter dado condições para tal, não 

passa de afirmação vazia. É certo que a empresa ré reproduziu telas para 

comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as 

impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar 

a existência da contratação e/ou outro serviço, pois se trata de 

documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor 

probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o 
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caso. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 

DEMONTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - A apresentação de telas do sistema 

informatizado da operadora de telefonia, desacompanhadas de quaisquer 

outras evidências acerca da formalização da relação jurídica entre as 

partes, não é suficiente para comprovar a sua existência, dado o caráter 

unilateral de tais documentos. - Não demonstrada a origem do débito, deve 

ser reconhecida a ilicitude da conduta de incluir o nome do consumidor 

nos órgãos de restrição ao crédito. - Não há dano moral, quando 

existentes outros apontamentos em nome do consumidor e não 

demonstrado que eles estão sendo judicialmente questionados. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.11.299075-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2016, publicação 

da súmula em 17/11/2016) Do cotejo dos autos, restou evidenciada a má 

prestação de serviço e o descaso da concessionária de energia elétrica 

para com o consumidor. Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, 

é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se 

sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano 

moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de violação de 

um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". (Chaves, 

Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 

1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano 

moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu 

sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor 

econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou 

psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano 

Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano 

Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao autor a 

comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege 

pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de 

extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando 

às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor 

demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao 

réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências 

pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A 

regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve 

prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja 

a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai 

situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus 

da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, 

vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - 

DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - 

MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, 

deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros 

aborrecimentos e desgastes normais advindos de qualquer relação 

comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com 

os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - 

Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª 

Câmara Cível - 19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo 

moral em casos como o dos autos, eis a doutrina: “Seria uma demasia, 

algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. 

Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano 

moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. 

Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 

uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o 

dano moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato 

ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis 

facti, que decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri 

Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 

91/92). Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de 

serviços, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à 

pessoa da autora, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do 

dano moral reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, 

pertinente a transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na 

concepção moderna da teoria de reparação de danos morais prevalece de 

início, a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 

força do simples fato da violação. Com isto, verificado o evento danoso, 

surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que presentes os 

pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 

- p. 202). Por isto, ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral 

configurou-se de modo cabal devendo ser ressarcido. Quanto à dosagem 

da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 

de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.500,00 (dez 

mil e quinhentos reais), indenização esta que atende os princípios, pois 

não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa 

demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a 

situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais" promovida por ROSALVO DOS SANTOS 

SALLES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a 

empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.500,00 (dez mil e 

quinhentos reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% 

(um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão; 

declarar inexistente o débito no importe de R$ 303,11 (trezentos e três 

reais, onze centavos), referente as faturas descritas e caracterizadas a 

(fl.64 – Id 8128684), bem como nas custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

condenação, ratificando os termos da decisão de (fls.64/66 – Id 8128684). 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 28 

de fevereiro de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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Outros Interessados:

NELSON IVONIR PEDROZO (TESTEMUNHA)

ELEANDRO JOAO PEDROZO (TESTEMUNHA)
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007716-79/2017 Ação: Cobrança de Seguro Autora: Rodoagro 

Transportes Ltda. Ré: Axa Seguros S/A. Vistos, etc. RODOAGRO 

TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressaram neste juízo com a presente ‘Ação de Cobrança 

de Seguro’ em desfavor AXA SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, aduzindo: “Que, a empresa autora, sediada em Rondonópolis, 

realiza o transporte rodoviário de cargas em todo território nacional, 

mediante a contratação de serviços de particulares parceiros; que, a 

empresa autora contratara com o terceiro (Nelson Ivonir Pedrozo) o frete 

de Primavera do Leste-MT até a cidade de Toledo-PR, conforme se verifica 

no Contrato de Transporte (CTE); que, por exigência das empresas 

vendedora e compradora da mercadoria e necessário a realização de 

seguro para o transporte da carga; que, o seguro fora ajustado nos 

termos da Proposta de Seguro; que, em sua cláusula denominada 

‘CONDIÇÕES DE COBERTURA’, e possuía cobertura para ‘COLISÃO E/OU 

CAPOTAGEM E/OU ABALROAMENTO E/OU TOMBAMENTO’; que, com 

vigência no ano de 2016; que, resta comprovado, no momento da 

contratação, conforme Apólice do Seguro e nas Condições Gerais do 

Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 

– Carga (RCTR-C, em sua ‘Cláusula 1.1’, garantia/cobertura a sinistro 

causado por capotagem ou tombamento; que, houvera sinistro com o 

veículo que transportava as mercadorias, no dia 10/04/2016, ás 09:18 

horas, sendo que o mesmo tombara, conforme Boletim de Acidente de 

Transito (ocorrência 83455164); que, após o sinistro a autora requerera, 

perante a ré, o pagamento dos valores referente a carga; que, a 

seguradora ré, em resposta, informara que à empresa autora que não 

seria ressarcida, pois, o condutor estava em acima do limite de velocidade; 

que, tal alegação contradiz a proposta que fora oferecida no ato da 

realização do seguro, o que demonstra a má-fé da seguradora ré; que, no 

boletim de ocorrência, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), 

percebe-se que o motorista do caminhão, Sr. Eleandro Joao Pedrozo, não 

estava alcoolizado, nem mesmo deu causa ao acidente; que, a ré se nega 

a pagar o valor, não negando o pedido formalmente como era de esperar; 

que, acidente ocorrera a mais de (01) um ano, ficando a empresa autora 

com os prejuízos e sem explicações claras e diretas por parte da ré; que, 

demando pela contratante e dona dos produtos, para o pagamento dos 

prejuízos, a autora quitara o valor referente as mercadorias perdidas, no 

montante de R$76.489,56 (setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e 

nove reais e cinquenta e seis centavos) e, mais, o importe de R$12.700,00 

(doze mil e setecentos reais), referente ao valor do frete; que, o sinistro 

trata-se, supostamente, sob a ótica da seguradora ré, de risco excluído 

das condições gerais da apólice de seguro; que, o prejuízo da autora, 

decorrente do referido acidente, no montante R$76.489,56 (setenta e seis 

mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mais 

juros e correção monetária, há que ser ressarcido pela seguradora, que 

deveria ter ressarcido o proprietário da carga, sendo entendimento 

claramente expresso na doutrina e jurisprudência; que, evidente é o direito 

da parte autora ao valor da indenização, na importância da mercadoria, de 

acordo com a apólice, assim, requer seja o pedido julgado procedente, 

condenando a ré a pagar integralmente os benefícios a que se 

comprometeu, bem como, nos ônus de sucumbência. Juntam documentos 

e dão à causa o valor de R$110.074,18 (cento e dez mil, setenta e quatro 

reais e dezoito centavos).” Fora indeferida a inversão do ônus da prova, 

bem como, designada audiência de conciliação às (fls.95/96 – 

correspondência ID 10733479), não sobrevindo recurso. Realizou-se 

audiência de conciliação de (fls.148/151 – correspondência ID 11643048 a 

ID 11643059), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citada, 

contestara o pedido (fls.156/222 – correspondência ID 11867861 a ID 

11867909), onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela 

parte autora, asseverando: “Que, preliminarmente, a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea ‘b’, do 

Código Civil Brasileiro; que, após o sinistro ocorrido, em 10/04/2016, a 

parte autora entrara em contato com a ré e fora-lhe negada a cobertura 

securitária, em 10/08/2016, assim, tendo a autora a ciência inequívoca da 

negativa do seguro, em 10/08/2016, encontra-se prescrita a pretensão, 

pois, que a propositura da demanda dera-se somente, em 04/10/2017; 

que, no mérito, o presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento 

de uma indenização ao segurado, referente aos prejuízos causados a 

carga segurada por eventos previstos nos riscos cobertos, respeitando 

suas importâncias seguradas e limites descritos no plano contratado, 

exceto se decorrentes de riscos excluídos; que, a transportadora autora 

busca indenização da carga segurada, frente à seguradora ré, em 

decorrência do sinistro narrado na inicial, caso superada a tese arguida 

em sede preliminar, de prescrição, o que não se acredita, o pleito da 

requerente não merece prosperar, haja vista, que o motorista da empresa 

dera causa ao acidente que originara o sinistro; que, negativa da 

indenização pela seguradora ré, se dera de forma fundamentada e 

justificada com base no item 2.1, alínea ‘b’, das condições do seguro 

celebrado entre as partes, pois ficou constatado que o motorista da 

empresa, no momento do tombamento, dirigia o veículo com velocidade 

superior ao permitido para o local; que, o boletim de ocorrência fornecido 

pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontara como causa do 

tombamento excesso de velocidade para o trecho, agravando diretamente 

o risco; que, restara cristalino o agravamento do risco pelo motorista da 

transportadora autora ao dirigir em velocidade superior para o local, 

quando, ainda, havia sinalização indicando a velocidade de 40Km/h 

(quarenta quilômetros por hora) para o local, o tacógrafo acostado a 

presente defesa aponta também velocidade superior, o motorista se quer 

tentara diminuir a velocidade no momento do tombamento; que, os autos 

não se trata de caso fortuito; que, o risco, apesar de existir, é previsível e 

fora agravado por imprudência do motorista da transportadora autora; 

que, o Código Civil regula as relações de contrato, sendo certo que o texto 

legal tem maior validade do que o que é estabelecido no contrato, bem 

como, vincula às cláusulas contratuais a previsão legal, para que não haja 

desvantagem para o segurado; que, no caso dos autos não tem 

aplicabilidade a inversão do ônus da prova insculpida no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor; que, não há descumprimento 

contratual por parte da ré, por fim, requer a improcedência da demanda, 

condenando a parte autora nos ônus de sucumbência. Junta 

documentos.” Sobre a contestação, manifestara a autora às (fls.224/242 – 

correspondência ID 12437700). Instadas a manifestarem-se (fls.244/245 – 

correspondência ID 13277476), a parte ré pugnara pelo julgamento 

antecipado do feito à (fl.247 – correspondência ID 13506750), em 

contrapartida, a parte autora pugnara pela instrução do feito (fls.252/256 – 

correspondência ID 13955969). O feito fora saneado às (fls.257/258 – 

correspondência ID 18212486), sendo rejeitada a preliminar de mérito, bem 

como, designada audiência de instrução e julgamento, não sobrevindo 

recurso A solenidade realizara-se, em 24 de outubro de 2.019, com a 

desistência da oitiva das testemunhas da parte autora – a seu próprio 

requerimento, devidamente anuída pela parte ré e, deferida, em 

conformidade com os documentos de (fls.287/294 – correspondência ID 

25395471 a ID 25401120), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Depois de acurada análise das razões de fato e 

de direito deduzidas pelas partes e, diante das provas trazidas à colação, 

tenho comigo que a presente ação merece acolhimento em sua totalidade. 

Assevero que segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor e, no caso posto à liça, a requerida não 

comprovou o fato extintivo do direito do autor. Convém salientar ser 

indiscutível a aplicação, no caso aludido, das normas reguladoras do 

Código de Defesa do Consumidor, a teor do que preceitua o seu §2º do 

artigo 3º, in verbis: “Art. 3º (...). § 2° Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
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decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Acerca da questão, eis 

o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - APLICABILIDADE DO CDC - 

AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - 

CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA - RCTR-C COM COBERTURA 

ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO - DESVIO DE 

CARGA - RCF-DC - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - 

CONSULTA PRÉVIA DO MOTORISTA – [...] – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os serviços securitários estão submetidos às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a atividade 

securitária está abrangida no conceito de serviço descrito no artigo 3º, § 

2º, do CDC. [...]” (TJ-MT - APL: 00027194620098110037 29275/2013, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 

09/10/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013) 

[suprimi] Destarte, verifica-se que a seguradora não fez prova da 

ausência de responsabilidade acerca da ausência de averbação do 

transporte da aludida carga (CTE nº33200 de fl.74 – correspondência ID 

10151333), nos termos do seguro convencionado pelas partes, nem 

mesmo demonstrar que na cláusula “Riscos Não Cobertos” encontrava-se 

inscrita a exclusão de cobertura por tráfego em alta velocidade (fls.52/53 

– correspondência ID 10151315, fls.05/06) e, ainda, não demonstrara que 

a velocidade desempenhada pelo veículo sinistrado fora única e 

exclusivamente responsável pelo evento danoso, devendo, portanto, 

responder pela obrigação constante na apólice (art.373, II, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “Seguro. Acidente de Veículo. Ação 

ordinária de cobrança. Endosso da apólice. Alegação de fraude não 

demonstrada. Ônus da prova. Princípio da eqüidade e da boa-fé. 

Honorários advocatícios. Ao segurador cabe, para exonerar-se da 

obrigação de indenizar assumida no contrato de seguro, o ônus da prova 

de sua irresponsabilidade. Na dúvida, responde pela obrigação.” (TJSC - 

RT 401/247, 395/230 e 366/309) (Apelação Cível n. 46.786, rel. Des. Pedro 

Manoel Abreu). “APELAÇÃO CÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, 

PELA SEGURADORA, DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO SEGURADO. 

PRESUNÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA EXIMIR DA OBRIGAÇÃO 

CONTRATADA. DEVER DE INDENIZAR". Nos contratos de seguro é à 

empresa seguradora que compete a comprovação de fato extintivo do 

direito do segurado, não sendo suficiente a elidi-lo mera presunção.” 

(TJSC -Apelação cível n. 2000.005907-2, de Blumenau, rel. Des. Jorge 

Schaefer Martins). “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR ASSUMIDA CONTRATUALMENTE. Incumbe ao segurador o 

ônus da prova da desobrigação de indenizar e, não cumprido 

convincentemente, na dúvida, tanto a doutrina quanto a jurisprudência 

orientam-se no sentido de se dar razão ao segurado.” (TJSC - Apelação 

Cível n. 1997.002918-7, rel. Des. Francisco Borges). “Em alegando o réu a 

existência de fatos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, incumbe-lhe o ônus da prova, sob pena de prosperar as assertivas 

lançadas pela parte contrária.” (TJMS - Apel. 27.175, rel. Des. Brandes 

Garcia, j. 23.10.91). As partes firmaram contrato de seguro, mediante a 

apólice securitária sob nº02852-2017.0001.0654.0000933 (renovada), 

cuja vigência se deu no período de 09/05/2017 às 24h do dia 09/11/2017, 

e o limite máximo de Garantia era de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o 

que de fato ocorreu, durante o período de vigência. Ressalte-se que a ré 

não apresentara documentos que desconstituíssem a vigência da referida 

apólice – no período do sinistro –, eis que carreara aos autos a referida 

apólice (renovada) às (fls.167/189 – correspondência ID 11867883) 

(art.373, II, CPC). Alega a parte autora que o sinistro acontecera, em 

10/04/2016, às 09:18 horas, em conformidade com o Boletim de 

Ocorrência sob nº83455164 (fls.77/86 – correspondência ID 10151530 a 

ID 10151530), razão pela qual pleitearam o pagamento da indenização a 

qual alegam ter direito, no importe de R$110.074,18 (cento e dez mil, 

setenta e quatro reais e dezoito centavos). A ré, em sua defesa, refuta 

sua obrigação em indenizar a autora asseverando que não houve 

cumprimento da cláusula “Riscos Não Cobertos – alínea ‘b’”, nos termos da 

carta de recusa de cobertura de (fl.190 – correspondência ID 11867888), 

o que resultaria no indeferimento do pedido, motivo pelo qual a 

Seguradora, ora contestante, não efetuara o pagamento do capital 

segurado. Na questão posta à liça, em que pese à justificativa 

apresentada pela seguradora ré, é possível concluir que da simples 

análise dos documentos encartados aos autos, chega-se a conclusão 

segura de que a segurada efetuara a averbação necessária, em 

conformidade com CT-E nº33200, Modelo nº57, Série nº01, emitido em 

07/04/2016 de (fl.74 – correspondência ID 10151333), bem como, de que o 

tráfego em velocidade acima da permitida na pista não tem o condão de 

excluir a cobertura contratual, eis que esta não é uma condição de 

agravamento do risco. Ademais, não se pode inferir do Boletim de 

Ocorrência sob nº83455164, Comunicação nºC2002699, que a causa 

determinante para o sinistro fora a alta velocidade desenvolvida pelo 

caminhão SCANIA/G 470 A6X4, placas MMK8940/PR, atrelado aos 

semirreboques placas JZT3413/PR e JZT3863/PR, conduzido pelo 

motorista da segurada, Sr. Eleandro João Pedrozo, mas, sim, que esta é 

uma causa “provável” (fls.78 – correspondência ID 10151530, fl.02), por 

conseguinte, não se desincumbindo a seguradora ré de comprovar que o 

alegado desenvolvimento do veículo fora o único responsável pelo 

tombamento da carga (art.373, II, CPC). Outrossim, a cópia do tacógrafo 

acostada às (fls.219/221 – correspondência ID 11867895 a ID 11867904) 

por si só não possui o condão de corroborar com as alusões da 

seguradora ré, eis que desacompanhado de laudo técnico capaz de 

decifrar as informações contidas nos discos (tais como: veículo, 

motorista, data, horário, velocidade desenvolvida – na linha do tempo –, 

dentre outras atinentes à dinâmica do acidente), eis que alguns dados 

encontram-se parcialmente ilegíveis (art.373, II, CPC). Saliente-se, ainda, 

que a fragilidade desta prova fora impugnada, em sede de alegações 

orais, na audiência de instrução e julgamento, realizada em 24 de outubro 

de 2.019, às 14:00 horas, pela patrona da parte autora, Drª. Andressa 

Braga Gomes, à (01’18’’-01’30’’ de fl.289 – correspondência ID 25396146). 

Além disso, diante do que foi ajustado na apólice, a cláusula contratual 

que exclui do risco contratado o tombamento de carga quando em 

decorrência de manobra do motorista (alta velocidade) é abusiva, porque 

a segurança da carga é inerente ao transporte realizado por caminhão, 

mesmo porque no caso dos autos o objeto é a Apólice Securitária RCTR-C 

sob nº02852-2017.0001.0654.0000933 (entenda-se seguro obrigatório de 

carga/transporte). Dessa forma, ausente a situação de agravamento do 

risco, uma vez que não comprovada de forma cabal que o excesso da 

velocidade tenha sido o único e exclusivo causador direto do tombamento, 

indubitável a obrigação da ré em pagar a autora o valor total indenização 

securitária pleiteada, qual seja, a importância de R$110.074,18 (cento e 

dez mil, setenta e quatro reais e dezoito centavos), em atenção ao artigo 

765 do Código Civil Brasileiro. No mesmo trilho, do conjunto probatório dos 

autos verifica-se que o caso em análise não se amolda ao disposto no 

artigo 768 do Código Civil, como quer fazer crer a parte ré. Sobre o tema: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE SEGURO. 

AGRAVAMENTO DO RISCO. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A 

VIA. TOMBAMENTO DE CARRETA EM CURVA ACENTUADA. RECURSO 

IMPROVIDO. I. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, a condução de veículo em alta velocidade, per si, não tem o 

condão de afastar o dever de pagamento pela seguradora, a menos que 

tal fator seja determinante para o infortúnio. II. [...] conhecer do recurso, 

rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.” (TJ-ES - APL: 

00001470320168080055, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de 

Julgamento: 03/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/06/2019) [suprimi] “CONTRATO – Seguro - Transporte rodoviário de 

carga – Carga danificada em razão de tombamento de veículo – Recusa 

de pagamento da indenização, pela seguradora, em razão de 

descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco pela 

segurada - Não ocorrência - Prova documental do cumprimento do 

contrato pela segurada - Seguradora não pode se eximir do pagamento da 

indenização ao segurado, argumentando que não houve cumprimento de 

cláusula contratual de gerenciamento de risco, ante a ausência de 

comprovação do inadimplemento do pactuado – Ônus da prova da 

seguradora pelo qual ela não se desincumbiu – Ainda que a velocidade 

máxima permitida na curva onde ocorreu o tombamento fosse de 40 km/h 

não é possível inferir dos elementos constantes dos autos que o veículo 

trafegava em velocidade superior no momento do acidente, pois foi 

relatado pela autoridade policial apenas a velocidade média do caminhão 

durante todo o trajeto e não a velocidade exata do veículo no instante em 

que tombou - Interpretação dos arts. 765 e 768 do CC – Ação de cobrança 

procedente - Sentença reformada – Recurso provido.” (TJ-SP - APL: 

10247646120178260576 SP 1024764-61.2017.8.26.0576, Relator: Álvaro 

Torres Júnior, Data de Julgamento: 03/12/2018, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/12/2018) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

TRANSPORTADOR/CARGA - RCTR-C - NEGATIVA DE COBERTURA 

BASEADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - ALEGADO EXCESSO 
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DE VELOCIDADE NO MOMENTO DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE 

AGRAVAMENTO DO RISCO - DOLO NÃO DEMONSTRADO - CULPA QUE 

INTEGRA O CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO - HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - PRECEDENTES DO 

STJ - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 

(TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1636704-9 - Curitiba - Rel.: Desembargador 

Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J. 03.08.2017) Lado outro, das 

alegações orais proferidas em audiência, pelo patrono da parte ré, fora 

aventada matéria preclusa (00’54’’-01’14’’ de fl.290 – correspondência ID 

25396150), eis que a preliminar de mérito fora enfrentada e refutada 

quando da prolação do saneador de (fls.257/258 – correspondência ID 

18212486), transcorrendo-se o prazo sem interposição de qualquer 

recurso. Finalmente, deve a ação ser julgada procedente em sua 

totalidade, uma vez que a parte autora demonstrara que se mostra 

indevida a recusa da seguradora demandada, nos termos do que dispõe o 

artigo 757 do Código Civil. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de Cobrança 

de Seguro’ promovida por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, em desfavor de AXA SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, para o fim de condená-la ao pagamento da 

indenização securitária na importância de R$110.074,18 (cento e dez mil, 

setenta e quatro reais e dezoito centavos), devendo ser acrescida de 

correção monetária (INPC/IBGE) desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 

43 STJ), acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação, nestes 

autos (art.405, CC); condenando-a, igualmente, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por 

cento sobre o valor da condenação, com base no §2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e pagas as custas 

devidas, o que deverá ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 28 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002059-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA YTAPUA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE FAIAD DE MOURA OAB - DF17390 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO AGRIMENSURA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012730-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MENDES ALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006948-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZABETH NEVES TENORIO (REU)

FERNANDO TENORIO (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010148-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JOSE DE SIQUEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraída no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012723-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM1 COMUNICACAO LTDA - ME (REU)

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO (REU)

ANDRE LUIS DE FREITAS CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012723-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS RÉU: AM1 

COMUNICACAO LTDA - ME, ANDRE LUIS DE FREITAS CARVALHO, 

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO Vistos etc. A parte autora 

comprovou o pagamento da 1ª (de 6) parcela das custas judiciais. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela autora em face de 

AM1 COMUNICAÇÃO LTDA-ME, ANDRE LUIS DE FREITAS CARVALHO e 

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO, em que se pleiteia a 

exclusão ou suspensão de matéria jornalística veiculada em site de 

internet que, em tese, ofenderia sua dignidade. A tutela de urgência fora 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

(grifamos). Destarte, entendo que não é o caso do deferimento do 

adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção 

apresentados no presente momento processual pela requerente não 

denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ao ponto 

de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu, ao passo que 

matéria jornalistica colacionada ao autos pela própria requente (ID 

16639890), ao que se constata, ao menos prima facie, apenas informara a 

instauração de procedimento administrativo para o fim de investigar 

possíveis condutas irregulares por parte autora, lastreando-se, para tanto, 
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em conteúdo de portaria, informação esta de domínio público. Ressalte-se, 

ainda, que a matéria fora veiculada em 17/04/2018, cerca de um mês 

antes de o procedimento administrativo ser arquivado (ID 16639882) e a 

quatro de ser publicado no Diário Oficial (ID. 1663993). Consigno que, com 

a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores 

elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, 

prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno 

ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em 

qualquer fase do processo. Corroborando o entendimento profligado nesta 

decisão trago à colação os seguintes arestos: EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVER DA 

AUTORIDADE. ART. 143 DA LEI Nº 8.112/90. ATO LÍCITO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR QUE SE AFASTA.1. A apuração de falta funcional não gera 

direito à indenização por danos morais quando fundada em elementos 

suficientes, de molde a afastar a possibilidade de ação temerária ou sem 

justa causa.2. Tratando-se de ato lícito e de dever da Administração 

afasta-se a possibilidade de indenização.3. O fato da instauração do PAD 

ter sido divulgada no círculo profissional do autor não é suficiente para 

configurar ato ilícito, não podendo a conduta do preposto, nos termos das 

provas encartadas aos autos, ser considerado abusiva, de modo a 

causar dano moral passível de indenização. (TRF4, AC 

5004937-64.2011.404.7200/SC, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS 

EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 21/09/2012) 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTAURAÇÃO 

DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO 

CONFIGURADOS.1. Hipótese de Apelação interposta pela parte autora, em 

face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral, objetivando o 

pagamento de indenização por danos morais e materiais por ter 

respondido um Processo Administrativo, fato que lhe teria causado 

vexame junto à população local, além de despesas com honorários 

advocatícios.2. Cumpriu o INSS com o dever de informar à autoridade 

administrativa competente a existência de indícios de irregularidade 

apurados por sua Auditoria Regional.3. A instauração de inquéritos 

administrativos, via de regra, não gera direito à reparação de danos 

morais por se tratar de exercício de verdadeiro dever da Administração, o 

que decorre do seu Poder Disciplinar.4. Inexistência também de prova de 

que houve uma intenção deliberada do INSS em prejudicar o servidor com 

a instauração do PAD; não há, portanto, como caracterizar o seu agir 

como ato ilícito, de modo que não há que se falar em responsabilidade civil 

da autarquia. 5. Apelação improvida (TRF5, AC 10095820114058302, 

TERCEIRA TURMA, Relator Marcelo Navarro, publicado em 03/10/2013) 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA 

CONFIRMADA.1. O processo administrativo disciplinar, por si só, não 

justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, pois 

é medida legalmente prevista e imposta ao administrador para apurar os 

fatos noticiados.( TRF1, AC 0038214-12.2002.4.01.3400/DF, e-DJDF1 

05/03/2013).2. Na hipótese diante da falta de demonstração da existência 

de ato ilícito (abuso ou excesso na atuação do agente público do Estado) 

não se reconhece a responsabilidade civil da União, a ensejar 

condenação para pagamento de indenização para reparação de dano 

moral.3. Apelação conhecida e não provida. (TRF1, AC 

0001130-54.2014.4.01.3303/BA, SEXTA TURMA, Relator KASSIO NUNES 

MARQUES, publicado em 25/08/2017) Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência vindicado na inicial. Tendo em vista que a autora 

requereu a tramitação do feito sob sigilo judicial, passo à análise desta 

solicitação: O Novo Código de Processo Civil dirime a questão: 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. A regra, portanto, é a publicidade e o sigilo é 

exceção. Nesse sentido preconiza a Constituição Federal: 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: […] LX – a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o 

interesse social o exigirem. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do 

Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, 

observados os seguintes princípios: […] IX- todos os julgamentos dos 

órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 

interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Não 

vislumbrando questões de interesse público relevantes ao ponto de ser 

decretado seu segredo de justiça neste processo, INDEFIRO a tramitação 

nesse sentido. Nos termos do art. 334, do CPC, designo audiência de 

conciliação, para o dia 28/05/2019, às 09h30min. Cite-se e intimem-se as 

partes com antecedência mínima de 20(vinte) dias, para comparecer a 

audiência com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência 

injustificada das partes será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado. Não obtida à conciliação, a parte ré poderá responder a 

ação no prazo legal (art. 335, I, do CPC). Com a contestação, manifeste-se 

a parte autora em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012931-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO OAB - MT5614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERTON VANDERLEI BIELESCKI (EXECUTADO)

EMANUELI BIELESCKI (EXECUTADO)

MARISA ANTONIA BRIDI MARCHIORO (EXECUTADO)

SALVIO MARCHIORO (EXECUTADO)

SILANIA ROSA MARCHIORO BIELESCKI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, acerca do parcelamento de custas ID 29716847

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 415468 Nr: 11134-57.2008.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR PEREIRA MAIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o réu 

a restituir a postulante o valor de R$ 6.105,86, verba que deverá ser 

corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a data da citação.Condeno o demandado no pagamento das 

despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as cautelas de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 04 de dezembro de 

2019.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714659 Nr: 9884-47.2012.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PEDRO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO IBIBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT/13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT17209-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto término do prazo de folha 143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719741 Nr: 780-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, MARIA 

JOSE DOS SANTOS SOUZA NARCIZO, PAULO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPE CORREA LIMA 

DO AMARAL - OAB:OAB/308441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca da certidão retro, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724750 Nr: 5717-50.2013.811.0003

 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 APARECIDO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para apresentar a guia de 

recolhimento do selo, com a finalidade de expedição a Certidão deferida as 

folha, 551v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726944 Nr: 7849-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:OAB/PR 25.276, Stephany Mary Ferreira Regis da 

Silva - OAB:53.612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito, visto o término do prazo de folha 146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348570 Nr: 3891-67.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROER DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS EUGENIO PEZARICO, ESPÓLIO DE 

OSMAR LUIZ PEZZARICO, INEZ MARIA IZOTON PEZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERCINO LAZARO RODRIGUES 

- OAB:MT/ 4405-A

 Processo nº 348570– Execução

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

AGROER DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA em face de MARCOS EUGENIO 

PEZARICO E OUTROS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

Determinada a intimação do exequente para promover o necessário ao 

andamento do feito (fl.138), não foi possível encontra-lo no endereço 

informado nos autos (fl.139).

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que demonstrado 

nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no endereço constante 

no processo para promover os atos e diligências que lhe competia, não foi 

possível localiza-lo.

É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pelo requerente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730421 Nr: 11003-09.2013.811.0003

 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: ERNANDO CABRAL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, VALDOMIRO 

MESSIAS DE ANDRADE, RACHID NAPOLESSI NETO, MARILENE JERÔNIMO 

SANTOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE LOPES RODRIGUES 

PUGAS - OAB:12.670/MT, IVANILDO JOSÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT Nº 

8213, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, MARIA 

AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421807 Nr: 4051-53.2009.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 
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OAB:5137/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423141 Nr: 5347-13.2009.811.0003

 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: SONIA MARIA CAVALCANTE PORTELA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN BIJOUTERIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706221 Nr: 928-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar 

a consulta do endereço do demandado junto ao INFOJUD.Com a resposta, 

intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

e n t e n d e r  d e  d i r e i t o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708594 Nr: 3457-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.192, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 710096 Nr: 5047-46.2012.811.0003

 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: FRANKSLEY ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS ANDRE DOS SANTOS, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Autos nº 710096 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Deixo de dar conhecimento aos embargos de declaração aviados pela 

parte autora às fls. 348/349, eis que opostos contra despacho destituído 

de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC .

A propósito, acerca do descabimento dos embargos de declaração contra 

despacho de mero expediente, o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou:

 “[...] De início, os aclaratórios não merecem ser conhecidos. Com efeito, 

não são cabíveis embargos de declaração contra despacho de mero 

expediente, como é o caso dos autos. [...] Ante o exposto, REJEITO os 

embargos de declaração e concedo prazo de 15 (quinze) dias para que a 

Embargante FORMALIZE requerimento de gratuidade de justiça nestes 

autos, ou COMPROVE o recolhimento das custas judiciais, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil e Resolução/STJ n.º 1/2016.” (EDcL 

no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 149.144/MG, 1ª Turma, Relatora Minª. 

Laurita Vaz, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). (ressaltamos)

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, eis que 

inadmissíveis.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 347.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50039 Nr: 4277-15.1996.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLO & ABDEL LTDA, SORAIA ABDEL 

MARTELLO, APARECIDA CALANCA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A /MT

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 293947 Nr: 8550-27.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENS FRANCISCO, ADEMIR 

ANTONIO TEODORO, JULIO CESAR TEODOREO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888, MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO - 

OAB:9612/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT

 Com essas considerações, RECONHEÇO a impenhorabilidade da 

importância de R$ 2.470,20 (dois mil quatrocentos e setenta reais e vinte 

centavos) constrita na conta bancária do devedor ADEMIR ANTONIO 

TEODORO, devendo permanecer bloqueado o montante de R$ 18.105,11 

(dezoito mil cento e cinco reais e onze centavos), vez que não foi objeto 

da insurgência.Preclusas as vias recursais, autorizo o levantamento do 

valor de R$ 2.470,20 (dois mil quatrocentos e setenta reais e vinte 

centavos) em favor do executado referenciado, mediante a expedição do 

competente alvará. Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709579 Nr: 4507-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIH MELHEM HAMZE, NAJIA EL-AMAR HANZE, 

ESPÓLIO DE REFAAT NAIM CHARAFEDDINE, ZAHIA ANIS ABOU DIAB, 

SAMIR MELHEM HAMZE, WISSAM SALIM TABET, LABIB MELHEM HANZE, 

ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEATO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BUSS - 

OAB:33813/RS

 Autos n.º 709579 – Cumprimento de sentença

Vistos, etc.

 Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 980, 

manifeste-se a parte autora em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740510 Nr: 2313-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MULTICLICKI BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

folha 144, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743897 Nr: 4315-94.2014.811.0003

 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: LUIS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes para manifestarem, no 

prazo legal, sobre o laudo pericial de fls. 119/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746771 Nr: 6036-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CRISTINA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para condenar a parte 

requerida/executada ao pagamento das custas/despesas processuais e 

de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do 

artigo 85, §8º e §10º, do CPC.No mais, permanece o comando judicial 

combatido, tal como lançado.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746876 Nr: 6086-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 Autos nº 746876 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tratando-se de embargos de terceiro, necessária a distribuição dos autos 

por dependência à ação que deu ensejo aos mesmos, nos termos do art. 

676, do CPC, que assim dispõe:

 “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que 

ordenou a constrição e autuados em apartado.”

Assim, intime-se a parte embargante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

providenciar a distribuição por dependência ao presente feito, dos 

embargos de terceiro e documentos acostados às fls. 65/78.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750161 Nr: 7837-32.2014.811.0003

 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: CLAUDINEIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DORNELES CHAVES, HELIO DORNELES 

CHAVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA MARCELINA JOSÉ 

BATISTA - OAB:17349/O, EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - 

OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELE ANICÉSIO DE 

OLIVEIRA CAJANGO - OAB:OAB/MT23.936-0

 Certifico e dou fé, que a r. Sentença de fls. 71/72, não foi publicada para 

o patrono da parte requerida. Sendo assim, INTIMO o mesmo para tomar 

ciência da r. Sentença, cuja parte final está transcrita abaixo. "Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para deferir à parte autora a 

adjudicação compulsória do imóvel, objeto das avenças de fls. 14/15, 

matrícula de fl. 13, condenando a parte ré na obrigação de fazer, 

consistente na outorga da respectiva escritura definitiva, no prazo de 30 

(trinta) dias, valendo a presente sentença como título para transcrição 

definitiva no Registro de Imóveis correspondente, caso não seja cumprida 

a obrigação acima, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 16, 

§2º, do Decreto-Lei nº 58/1937 e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré no pagamento 

das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, 

verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do 

CPC, eis que defiro a AJG postulada às fls. 60/63. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752300 Nr: 8906-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IZAQUI ANTONIO CHAVES, RONILDO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA RECREIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para se manifestar 

conforme decisão de folha 95, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771086 Nr: 2739-32.2015.811.0003

 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 MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277

 Autos nº 771086 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração (fls. 129/130), em face 

da sentença lançada prolatada às fls. 127/128v, aduzindo, em síntese, 

que houve omissão em tal comando judicial.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que, de fato, a sentença combatida 

restou omissa, relativamente à ausência de observação quanto à 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça concedida ao autor, 

merecendo, portanto, reparo neste ponto.

Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, passando a parte dispositiva do 

julgado ter a seguinte redação:

“Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC., verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 34).”

No mais, permanece o julgado combatido, tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 771224 Nr: 2837-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONS HOTEL LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, ERIKA FERNANDA GARCIA PRUDENCIO ROCHA 

- OAB:23204/O, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, 

JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:17954/E, Karen Silva Nunes - 

OAB:22755/O, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 771224 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução por quantia certa movida por LIONS 

HOTEL LTDA ME em desfavor de AURORA CONSTRUTORA E SERVIÇOS 

LTDA, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na exordial.

No curso do processo, a parte exequente noticiou a satisfação do débito 

em discussão, postulando pela extinção da execução, consoante se 

infere à fl. 139.

Ante ao exposto, conforme petitório de fl. 139, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do C.P.C., fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 925 do mesmo estatuto legal.

Preclusas as vias recursais, desde já, autorizo o levantamento da 

importância constrita à fl. 134/134v, em favor da parte executada, 

mediante a expedição do competente alvará.

 Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773968 Nr: 3914-61.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:MT/8571

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

petitório de folhas 84/99, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775479 Nr: 4431-66.2015.811.0003

 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: LUCIA HELENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12923/O, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.585 OAB/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

folha 87, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778165 Nr: 5488-22.2015.811.0003

 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: HEDDER ALBUQUERQUE MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:5180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar que os requeridos solidariamente restituam ao postulante o 

valor de R$ 37.082,00, verba que deverá ser corrigida pelo INPC e 

acrescida de juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso 

(Súmula 43 do STJ). Cabe registrar que a segunda requerida 

(seguradora), responderá pela indenização referenciada até o limite da 

apólice securitária, inclusive custas e honorários advocatícios, na forma 

referenciada neste comando judicial.Em face da sucumbência recíproca, 

nos termos do artigo 21, do CPC, as despesas processuais e os 
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honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, serão rateados entre as partes 

na proporção de 50% (cinquenta por cento), cuja exigibilidade de tal verba 

em relação a parte autora, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do 

CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 56).Preclusas as vias recursais, 

pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste 

comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 779428 Nr: 5952-46.2015.811.0003

 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: TRANSPORTES MONIQUE LTDA., JEFFERSON DALLA 

VECHIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASINATO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, DOM GABRIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Airto Luiz Ferrari - 

OAB:25.862 / RS, João Batista de Castro - OAB:20442/O

 Autos nº 779428 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Autorizo o levantamento da importância de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais depositados nos autos, em favor do expert nomeado 

na espécie, mediante a expedição do competente alvará.

Consigno que, o remanescente será levantado apenas ao final, depois de 

entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários (art. 

465, §4º, CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781101 Nr: 6621-02.2015.811.0003

 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: AILTON CELESTINO ALVES, ELIANE DE ANDRADE 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - 

OAB:MT/9643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:MT/6174

 Autos nº 781101 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Os requerentes opuseram embargos de declaração (fls. 114/115) em 

face da sentença prolatada às fls. 112/113v, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, permanece o julgado tal como lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 782628 Nr: 7262-87.2015.811.0003

 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: CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A

 Autos nº 782628 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração (fls. 182/183) em face 

da sentença prolatada às fls. 180/181v, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, permanece o julgado tal como lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785502 Nr: 8417-28.2015.811.0003

 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: EDAGMAR DALBÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO ROSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:OAB/MT18950

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (fl. 60).Preclusas as 

vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788102 Nr: 9475-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA ME, 

CRISTIANO DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.134, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793437 Nr: 11632-12.2015.811.0003

 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: KJDO, MARIA ELENA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MT8506A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

petitório de folha 115/117, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797606 Nr: 13318-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKIPACAR COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS 

AUTOMOTIVOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT, 

MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. Sentença de fls. 76/76-v, foi publicada para o 

antigo patrono da parte requerente. Sendo assim, INTIMO os novos 

procuradores para tomar ciência da r. Sentença, cuja parte final está 

transcrita abaixo. "Isto posto, com fundamento no artigo 796, do Código de 

Processo Civil de 1973, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na 

exordial, confirmando a liminar concedida na espécie (fls. 39/40). Condeno 

a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 

do valor do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Preclusas as vias recursais e pagas as custas processuais, 

libere-se a caução ofertada nos autos e arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo. P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800342 Nr: 14533-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC , fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e sem honorários advocatícios.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P.I.C. Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802390 Nr: 15370-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CAMINHÕES 

RONDONÓPOLIS, JULIANO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 804541 Nr: 16136-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO, para determinar a inclusão no pólo passivo da demanda do 

avalista indicado à fl. 118.No mais, permanece a decisão combatida, tal 

como lançada.Procedam-se as alterações necessárias e, após, 

prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 

115/115v.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 

27 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 810646 Nr: 18104-29.2015.811.0003

 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 NAZARE DOS SANTOS BRITO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:16010/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Autos nº 810646 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração (fls. 103/105) em face 

da sentença prolatada às fls. 98/102, aduzindo, em síntese, haver 

omissão no citado comando judicial.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, tendo em vista o recurso de apelação interposto às fls. 108/111v, 
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intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignando as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813113 Nr: 575-60.2016.811.0003

 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: AIDÊ DIAS DA COSTA, NEDLJ, NATALIA DE OLIVEIRA 

LIMA CANDELORIO, NATHANIELE COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 813569 Nr: 753-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIL AREVALO AMARILHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 813569 – Execução

 Vistos etc.

 Cite-se junto ao endereço descrito à fl. 96.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816209 Nr: 1643-45.2016.811.0003

 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: LEANDRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

sobre petitório de folha 136, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816350 Nr: 1701-48.2016.811.0003

 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: LINDOMAR SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar sobre 

petitório de folha 132, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416650 Nr: 12283-88.2008.811.0003

 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: ESPOLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES, 

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - OAB:17.736

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

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico e dou fé, que a r. Sentença de fls. 266/268, foi publicada para o 

antigo patrono da parte requerente. Sendo assim, INTIMO o novo 

procurador para tomar ciência da r. Sentença, cuja parte final está 

transcrita abaixo. "Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a 

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e 

§10º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 

98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fl. 29). Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. 

C."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431102 Nr: 12972-98.2009.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVILSON SILVA BORGES, CEMACON 

COMERCIO MAD MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA, - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para manifestarem no 

prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008987-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (REU)

Outros Interessados:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 
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RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO interessados ausentes, incertos e desconhecidos PRAZO DE 30 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 1008987-55.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: IONE RODRIGUES DOS SANTOS 

Endereço: AVENIDA DAS ANDORINHAS, 1127, PARQUE RESIDENCIAL 

UNIVERSITÁRIO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-235 POLO PASSIVO: 

Nome: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA Endereço: AVENIDA 

AMAZONAS, 829, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-050 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). dos termos da ação 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresentarem resposta, caso queiram , sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, 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. RESUMO DA INICIAL: 

Trata se da Ação de Usucapião do Imóvel situado na Avenida Andorinhas, 

nº 1.127, Quadra 141, Lote 19, Parque Residencial Universitário, nesta 

Cidade de Rondonópolis-MT, com área de 360mts², medindo 12 metros de 

frente e fundo, por 30,00 metros de ambos os lados, registrado sob a 

Matricula nº 93.062, em que a Requerente alega que desde do ano de 

2.004 possuí posse do imóvel, Durante todo o período a Requerente, 

mante a integralidade da posse do bem, nunca foi perturbado por 

Terceiros, ou mesmo pelo proprietário constante na matrícula do imóvel, 

mantendo a posse sempre mansa, pacifica e continua, A planta do imóvel 

tem como memorial descritivo: Uma área de terreno para construção, com 

360 m², caracterizado como lote nº 19 – localizado na quadra nº 141 da 

“Parque Residencial Universitário”, zona urbana de Rondonópolis, Estado 

de Mato Grosso; cujo responsável é o técnico de edificação Vilson A. 

Ferreira, inscrito no CFT-BR sob nº 891059196-6, que realizou 

levantamento topográfico do imóvel usucapindo, apurando-se as 

seguintes características:Limites e Confrontações: Frente – para a 

Avenida das Andorinhas, com 12 metros, Fundos – para parte do Lote nº 

10, com 12 metros, Lado Direito – para o Lote nº 18, com 30 metros, Lado 

Esquerdo – para o Lote nº 20, com 30 metros. Observadas as 

formalidades legais, pede-se que por r. sentença seja reconhecida a 

aquisição do imóvel através da usucapião, expedindo-se mandado para 

ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, 

satisfeitas as obrigações fiscais, devendo o mandado conter os requisitos 

da matrícula em consonância com o artigo 226 da Lei n° 6.015, de 

31-12-73 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). 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, HELENA AMELIA MORAES DOS SANTOS, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. (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.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000449-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000449-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando o 

afastamento desta Magistrada de suas funções no dia 11 de fevereiro do 

corrente ano; considerando, ainda, a impossibilidade do Juiz Substituto 

realizar as audiências designadas nesta data em razão do cumprimento da 

pauta existente no seu gabinete, redesigno a audiência de instrução 

outrora agendada neste feito para o dia 28 de maio de 2020 às 15h30. 

Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 28 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001264-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO LEIVA (EXECUTADO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (EXECUTADO)

 

(Processo nº 1001264-53.2017.8.11.0003) Vistos etc. Em razão do lapso 

temporal desde a última consulta realizada em 2018, defiro, uma vez mais, 

a busca do atual endereço dos devedores Projetta Incorporação e Vendas 

de Imóveis Ltda - EPP (CNPJ nº 02.789.756/0001-97), Suely Malimpensa 

Leiva (CPF n° 060.070.648-67) e Cláudio Leiva (CPF n° 064.783.938-52), 

com a utilização, apenas, dos Sistemas disponíveis a este juízo para tal 

finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as informações, dê-se 

vista ao credor para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002678-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA OAB - GO7777 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA PAULA DE OLIVEIRA PEDROSA (EXECUTADO)

 

(Processo nº 1002678-86.2017.8.11.0003) Vistos etc. Em observância 

aos artigos 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da 

penhora online, na conta bancária da devedora Ana Paula de Oliveira 

Pedrosa sob o CPF nº 062.564.821-82, com utilização do Sistema 

BancenJud, até o valor do débito no importe de R$ 3.242,60 (três mil, 

duzentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 18 de dezembro de 2019. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004173-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (REU)

COCAL CEREAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

MARINA DE ALMEIDA HOFF OAB - RS102077 (ADVOGADO(A))

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o : 

1004173-68.2017.8.11.0003. Segue anexo termo de audiência e mídia em 

áudio e vídeo da depoimento pessoal do representante legal da parte 

autora. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011640-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. B. S. (AUTOR(A))

L. G. B. S. (AUTOR(A))

FLAVIO RICARDO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

CLEYTON MORAES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1011640-30/2019 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005388-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA SUELI BONFIM (REQUERIDO)

ISAMAR TUNES BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, PROMOVENDO O ANDAMENTO DO 

FEITO EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS MARLI SALES DA SILVA E MARIA 

SUELI BONFIM, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008016-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo nº. 1008016-07.2018.8.11.0003. 

Ação de Busca e Apreensão Requerente: Banco Finasa Bmc S.A. 

Requerido: Antônio Carlos dos Santos Vistos etc. BANCO FINASA BMC 

S.A., qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, também qualificado 

no processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na 

exordial. Na sequência, o requerente pleiteou no ID nº. 19108312, pela 

desistência da ação, com sua consequente extinção sem resolução de 

mérito. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo autor no ID nº. 19108312, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária vez que o demandado não foi citado e 

não constituiu advogado nos autos. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016773-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DE SOUZA GIMENES OAB - MT5636/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RECONVINDO)

 

Código Processo nº. 1016773-53.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Analisando os autos, vê-se que a peça inicial veio desacompanhada de 

documentos. Dessa forma, intime o autor na pessoa do patrono constituído 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos autos: a) 

cópia do pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive 

com os documentos que o instruíram, sob pena de indeferimento da inicial, 

por ausência de interesse de agir, nos termos dos artigos 320 e 330, III, do 

CPC; b) cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, e/ou 
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comprovante de rendimento, a fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita; II 

- Ainda, intime o advogado subscritor da exordial, para regularizar a sua 

representação, eis que não costa aos autos, qualquer substabelecimento 

ao mesmo. III - Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004515-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCON PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Código Processo nº. 1004515-45.2018.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o 

pedido constante no Id. 21236943 para busca do atual endereço da 

executada (CNPJ nº. 07.436.535/0001-59) com a utilização dos sistemas 

Infojud e Bacenjud. Vindo aos autos a informação, dê-se vista a 

exequente para manifestação. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 08 de 

janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008997-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIR SOARES DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

(Processo nº 1008997-70.2017.8.11.0003) Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais Requerente: Joenir Soares da 

Penha Requeridas: Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A e Banco Losango S/A – Banco Múltiplo 

Vistos etc. JOENIR SOARES DA PENHA, qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS contra DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A e BANCO 

LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, também qualificadas no processo. O 

autor aduz que adquiriu uma geladeira junto a requerida Dismobras 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, 

com o pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas, no valor fixo de R$ 

300,55 (trezentos reais e cinquenta e cinco centavos) tendo com 

vencimento inicial no dia 10.02.2017 e a última em 10.01.2019. Alega que 

fora combinado entre as partes a entrega do produto no dia seguinte, 

entretanto a demandada Dismobras Importação, Exportação e Distribuição 

de Móveis e Eletrodomésticos S/A não cumpriu com o acordo. Afirma que 

ante o descumprimento, solicitou o cancelamento da compra, bem como 

não efetuou o pagamento de nenhuma das parcelas. Sustenta que a 

negativação do seu nome efetuado pela ré Banco Losango S/A – Banco 

Múltiplo é ilegal e lhe trouxe dissabores e abalo de crédito. Requer o 

ressarcimento dos danos descritos na inicial. Juntou documentos. O 

pedido de tutela provisória foi indeferido (Id. 10641724). Citadas, a 

demandada Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A quedou-se inerte, cujo fora declarada revel (Id. 

15335791). E a ré Banco Losango S/A – Banco Múltiplo apresentou 

defesa (Id. 11267283). Em sede de preliminar, arguiu a ilegitimidade 

passiva, ante a inexistência de responsabilidade de sua parte. No mérito, 

aduz que não participou do contrato da celebração de aquisição do 

produto entre as partes – requerente e a Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A -, apenas 

concedeu crédito necessário para a compra do bem. Argumenta que o 

autor não realizou os pagamentos dos débitos contraídos, permanecendo 

inadimplente com as parcelas que ensejou na negativação de seu nome. 

Informa que agiu no estrito cumprimento do dever legal e o exercício 

regular de direito. Que os danos morais não restaram comprovados. Pede 

a improcedência da demanda. Juntou documentos. Tréplica (Id. 14392080). 

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 15542028). Convertido o 

julgamento em diligência, o qual fora determinado que o autor trouxesse o 

comprovante do cancelamento da efetiva compra do bem, contudo, o 

requerente não possuía tal documentação (Id. 21969554). Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, 

eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma 

do art. 355, I e II, do CPC. Observa-se que a 1ª requerida não apresentou 

defesa, embora citada, sendo-lhe decretada sua revelia. Na forma do 

artigo 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Por certo, se é ônus da parte autora afirmar, é 

da parte ré responder, formando-se então a controvérsia, restam 

incontroversos os fatos alegados pela autora e não impugnados pela ré. 

Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Entretanto, o artigo 345, I, do CPC, dispõe que havendo 

pluralidade de réus e algum deles contestar, a revelia não produzirá o 

efeito mencionado no artigo 344, do mesmo Codex. A decretação da 

revelia não acarreta, obrigatoriamente, a procedência dos pedidos, pois 

pertinente a apuração das provas produzidas pela parte autora com o 

julgamento do feito amoldado à legislação vigente, já que relativa a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Com efeito, "a 

presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, 

tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do 

Magistrado" (STJ, AgInt no AREsp 1.079.634, rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, DJe 27-10-2017) Assim, ante o efeito material da revelia, pode o 

Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, 

examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos 

alegados pela própria demandante, julgar a causa em seu desfavor. A 

ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela 2ª ré não prospera, eis 

que a responsabilidade de todos aqueles que intervêm na cadeia de 

fornecimento de produto, é solidária, vez que trata-se de relação de 

consumo entre as partes na qual o Banco Losango S/A foi o responsável 

pela inscrição no órgão restritivo de crédito do nome do autor, isto é, a 

norma cogente consumerista garante a parte hipossuficiente da relação 

jurídica o direito de insurgir-se contra todos aqueles que lhe causaram 

danos, conforme os artigos 7º e 25, § 1°, ambos do CDC. Neste sentir, é a 

jurisprudência: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA DE COBRANÇA. 

RESPONSABILIDADE PASSIVA ENTRE CREDOR E SOCIEDADE DE 

COBRANÇA POR ELE CONTRADADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA REJEITADA. PROTESTO DE TÍTULO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO 

DEVEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA 

E DESPROVIDA. (TJDFT, 4ª Turma Cível. Acórdão n. 1036103, 

20160710096815 APC, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira. j. 02/08/2017). 

Destarte, comentando os dispositivos citados, ensina Zelmo Denari: 

"Preambularmente, importa esclarecer que no polo passivo desta relação 

de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, 

coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios 

de qualidade e quantidade eventualmente apurados no fornecimento de 

bens ou serviços. Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar 

sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não 

quiser dirigi-la apenas contra um. Prevalecem, in casu, as regras da 

solidariedade passiva, e por isso, a escolha não induz concentração do 

débito: se o escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor 

poderá voltar-se contra os demais, conjunta ou isoladamente. Por um 

critério de comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá 

sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, 

produtor, comerciante ou simples prestador de serviços. Se o 

comerciante, em primeira intenção, responder pelos vícios de qualidade ou 

quantidade - nos termos previstos no §1º do art. 18 - poderá exercitar 

seus direitos regressivos contra o fabricante, produtor ou importador, no 

âmbito da relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à 

recomposição do status quo ante."[1] Isto posto, flagrante é a legitimidade 

da 2ª ré para figurar no polo passivo da lide. Desse modo, rejeito a 

preliminar arguida. Da análise dos autos, observa-se que o requerente 

busca locupletação utilizando-se da própria torpeza. O pleito indenizatório 

vem sustentado na prática de ilícito pelas demandadas, ao argumento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 30 de 587



lançamento do nome do autor no rol dos maus pagadores por dívida 

inexistente, vez que fora solicitado o cancelamento da compra da 

geladeira. A empresa ré - Banco Losango S/A sustenta a inexistência de 

ato ilícito; a inadimplência do requerente; o exercício regular de direito e a 

licitude da restrição. Pois bem, diante da afirmação do demandante, de que 

não fora cumprido a entrega do bem, objeto da lide, pactuado entre este e 

a Dismobras Importação, Exportação E Distribuição De Móveis E 

Eletrodomésticos S/A, caberia ao requerente demonstrar o transtorno 

sofrido, trazendo aos autos elementos probatórios que atestasse a 

veracidade dos fatos narrados. Saliento também, que o autor nada 

comprovou sobre o cancelamento da compra efetuada com a 1ª requerida, 

apenas limitou-se em arguir a existência do dano, o qual não passou do 

campo das ilações. Além do mais, acostou nos autos somente os boletos 

sem as devidas comprovações dos pagamentos e afirma categoricamente 

que não liquidou nenhuma das parcelas acordadas. In casu, os fatos 

descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de 

condutas dolosas ou culposas que possa ensejar a responsabilidade civil 

das requeridas. O autor reconhece na peça inicial que efetuou a compra 

junto a 1ª requerida, entretanto, intimado para juntar o comprovante de 

cancelamento da aquisição do bem ou quiçá algum documento do 

desacordo entre as partes, nada trouxe (Id. 21969554). Dessa forma, se 

houve a inclusão do nome do requerente no rol dos inadimplentes, tal fato 

originou-se em face da inadimplência contratual, tendo a 2ª ré se utilizado 

do exercício regular de direito, porquanto, repisa-se, o requerente se 

encontrava e/ou encontra inadimplente. Destarte, constitui ônus do autor 

da ação demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido 

direito, enquanto as rés cabem exibir, de modo concreto, coerente e 

seguro, os elementos que possam desconstituir a proposição formulada 

pelo demandante. Moacyr Amaral dos Santos, com base em CHIOVENDA, 

cita duas normas básicas sobre a distribuição da prova, a saber: "1ª) 

Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer os elementos de 

prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova dos fatos dos 

quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de modo direto ou 

indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, contraprova). O 

Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em regra, ao autor a 

prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto ao autor, e atribui o 

ônus da prova ao réu que se defende por meio de exceção, no sentido 

amplo. Reus in excipiendo fit actor" [2] Sobre o tema, merece transcrição, 

por adequar-se à espécie, a seguinte lição jurisprudencial: "A repartição 

do ônus probatório, na ação monitória, não foge à regra do art. 333, I e II, 

CPC, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao 

réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel 

Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de 

Processo Civil Anotado", edit. Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 

1611). Sobre a configuração do dano moral indenizável, ensina Sílvio de 

Salvo Venosa: "Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que 

pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo 

do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o 

psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com 

fatos diuturnos da via, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, 

capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada 

caso o pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como 

contraposição reflexa da alegria é uma constante do comportamento 

humano universal"[3] Na mesma linha é o entendimento adotado por Carlos 

Roberto Gonçalves: "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 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 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[4] "O mundo 

não é perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas 

contraem doenças, devendo o homem médio estar preparado para 

suportar a angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição 

humana, não havendo que se falar em indenização por danos morais em 

tais circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar 

causa a angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 

82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, 

seja em decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano 

moral direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial 

(dano moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo 

psicológico, no constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, 

não restando caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, 

frustração ou desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade 

ou irritabilidade. No caso em exame o autor da ação indenizatória não 

logrou êxito em provar os alegados danos e culpa das requeridas, o que 

acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar ao 

pagamento dos honorários advocatícios, ante a revelia da ré Dismobras 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este a favor do patrono da demandada Losango S/A – 

Banco Múltiplo, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência referente aos 

honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitado em julgado, ou havendo a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis – MT, 09 de janeiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1]In: GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 99-100. [2] 

Primeiras Linhas de Direito Processual Civil', II/343-345 e 347. [3] Direito 

Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. [4] Responsabilidade Civil, 8ª ed., 

São Paulo: Saraiva, p. 549.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002698-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002698-72.2020.8.11.0003 Vistos etc. O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C 

PEDIDO LIMINAR contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, todos devidamente qualificado no processo. Rela o parquet, 

que foi instaurado Inquérito Civil nº. 103/2017, o qual tem por base o 

pedido de providências elaborado pelo Prefeito Municipal de São José do 

Povo/MT, contra a concessionária requerida. Informa que o pedido de 

providência narra, que o serviço de distribuição de energia elétrica em São 

José do Povo/MT, vem sendo oferecido de forma precária, sendo motivo 

de diversas reclamações dos consumidores/moradores daquele Munícipio, 

principalmente as constantes quedas de energia, que vem ocasionando 

prejuízos a população local bem como ao funcionamento de empresas e 

órgãos públicos. Narra que as quedas de energia ocasionaram avarias em 

aparelhos elétricos e transtornos em atendimentos médicos, 

odontológicos, ministração de aulas, dentre outras situações que 

perduram há muito tempo nesta situação. Discorre que diante de tais fatos, 

foi requisitada à concessionária de energia informações sobre o ocorrido, 

contudo esta alegou que vem adotando medidas para melhoria da 

continuidade do fornecimento de energia elétrica naquela região. Em 

resposta as informações solicitadas pelo Ministério Público, o Município de 

São José do Povo/MT, relatou por meio do documento de Id. 29411451 – 

página 21/22, que não houve melhora no fornecimento de energia elétrica, 

vez que persistiam as interrupções e quedas de energia, conforme segue 

abaixo: (...) a cidade pode ser dividida em duas partes, onde em uma 

dessas as quedas e oscilações são mais frequentes (área onde se 

localiza a Prefeitura Municipal e único hospital do Município). Raros são os 

dias em que todos os ar condicionados da prefeitura Municipal conseguem 

funcionar a contento, prejudicando o atendimento aos munícipes, 

visitantes, especialmente os pregões licitatórios agendados. No hospital 

local, chegou-se ao cumulo da Secretária de Saúde ter que, de modo 
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urgente, deslocar as vacinas sensíveis ao calor para o prédio da Câmara 

Municipal. Não obstante, na sexta feira dia 22/09/2017, com nova 

interrupção de energia elétrica, desta vez generalizada em toda a cidade, 

a Secretária de Saúde deslocou as mesmas vacinas para o Município de 

Rondonópolis-MT para evitar perdas (...). Verifica-se ainda que, após 

requisitadas novas informações a requerida, restou também requisitada à 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica a fiscalização e avaliação 

por equipe técnica, bem como relatório conclusivo acerca das condições 

de distribuição de energia elétrica pela concessionária de energia à cidade 

de São José do Povo, cujos relatórios técnicos foram juntados no Id. 

29411451 – página 01/07. Vale frisar que o Relatório Técnico nº. 08/2020 

elaborado pelo CAOP (Id. 29411452 – página 20/24, concluiu que: 

“analisando os dados da tabela acima conclui-se que a ENERGISA não 

está respeitando os limites estabelecidos pela Aneel em relação ao 

indicador DEC. Este indicador de continuidade acima do limite acarreta 

perda da qualidade de energia fornecida aos consumidores.” (…) 

“Conclui-se através do relatório da ANEEL e dados obtidos no site que a 

Energisa não conseguiu atingir o mínimo dos padrões estabelecidos pela 

ANEEL em relação a qualidade do serviço de distribuição.” Nesse 

contexto, o Ministério Público Estadual pugna pela concessão da tutela de 

urgência para determinar que a requerida promova a implementação, bem 

como a comprovação das providências técnicas e investimentos para a 

melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no Município 

de São José do Povo/MT. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Na análise do pedido de tutela 

antecipada, cumpre lembrar que dentre os bens tutelados pela ação civil 

pública, encontram-se os interesses difusos ou coletivos (artigo 1º, inciso 

IV, da Lei 7.347/85). O artigo 3º, da Lei 7.347/85, dispõe que “a ação civil 

pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer”. Por sua vez, o art. 11 do referido 

diploma legal determina que: “Na ação que tenha por objeto o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da 

prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob 

pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta 

for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do 

autor.” O artigo 12 da Lei nº 7.347/85, disciplina que "poderá o juiz 

conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a agravo". Destarte, deve-se entender o mandado liminar, a que se 

refere a lei, como o ato judicial de natureza cautelar, concedido logo no 

início da lide, que tem por fim prevenir a ocorrência de danos aos 

interesses difusos ou coletivos cuja proteção é perseguida na ação civil. 

Na disciplina reguladora do processo cautelar, o Código de Processo Civil 

previu expressamente a concessão de medidas cautelares. Com efeito, é 

lícito ao juiz conceder, liminarmente ou após justificação prévia, sem ouvir 

o réu, medida cautelar, quando constatar que este, sendo citado, possa 

torná-la ineficaz (art. 300, § 2º). Na Ação Civil Pública, por meio do poder 

geral de cautela conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, que autoriza a 

expedição de medidas provisórias quando julgadas necessárias em 

determinadas situações, também pode ser concedida tal medida, desde 

que estejam presentes os seus pressupostos básicos, quais sejam, o 

risco de lesão irreparável em vista da eventual demora e a plausibilidade 

do direito. Com efeito fumus boni iuris restou evidenciado diante das 

inúmeras reclamações apresentadas pelos moradores, bem como do 

relatório apresentado pelo Prefeito do Município de São José do Povo/MT 

de que a instabilidade da energia elétrica fornecida é frequente, sendo os 

Munícipes prejudicados com a precariedade da assistência prestada pela 

requerida. Quanto ao periculum in mora, ressalto que o serviço prestado 

pela requerida caracteriza-se como sendo de serviço público essencial, 

notadamente porque atende às necessidades básicas dos cidadãos, 

razão pela qual deve obedecer ao princípio da essencialidade, haja vista 

que sua ausência causa transtorno, insegurança, desconforto e traduz 

em flagrante violência a dignidade da pessoa humana. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA – FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA – CONDENAÇÃO NA 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA EFICAZ – INQUÉRITO 

CIVIL COM DADOS QUE COMPROVAM A FREQUENTE INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO EM NOVO SÃO JOAQUIM – DADOS DA ANEEL – 

INTERRUPÇÕES ACIMA DO LIMITE – DEVER DE PRESTAR 

ADEQUADAMENTE O SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO DECORRER DA LIDE – MULTA FIXADA – 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O 

art. 6º da Lei nº 8987/95 (Lei das Concessões) estabelece que toda a 

concessão ou permissão pressupõe a prestação do serviço adequado. 

Conforme o §1º do art 6º da referida Lei, adequado é o serviço que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência. Restou 

demonstrado nos autos o não atendimento à regularidade e continuidade 

do serviço de fornecimento de energia elétrica, com interrupções acima do 

estabelecido pela agência reguladora. Dever de melhorar o fornecimento, 

prestando-o de forma eficaz. O valor da multa somente comporta revisão 

caso fixado sem observância aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, o que não se verifica no caso em tela. (TJMT - Ap 

165514/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 17/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016) Desse modo, 

o autor da Ação Civil Pública, vislumbrando situação de risco aos 

interesses difusos ou coletivos a serem protegidos, pode requerer ao juiz, 

antes mesmo de formular o pedido principal, a concessão de medida 

liminar, a exemplo do que ocorre no Mandado de Segurança e na Ação 

Popular. A antecipação de tutela em ações que objetivem a obrigação de 

fazer ou não fazer possui previsão no art. 538, § 3º, CPC, aplicável à 

Ação Civil Pública por força do que dispõe o art. 19 da lei nº 7.347/85, 

sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final. A aplicabilidade da antecipação da tutela 

na ação civil pública é tema abordado por LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, 

citada por RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO que assim leciona: 

"Deverá o magistrado pela prova trazida aos autos, no momento da 

concessão da tutela, estar convencido de que, ao que tudo indica - o 

autor tem razão e a procrastinação do feito ou sua delonga normal poderia 

pôr em risco o bem de vida protegido - dano irreparável ou de difícil 

reparação. A irreparabilidade do dano na ação civil pública é manifesta, na 

hipótese de procedência da ação. A volta do "status quo" ante é 

praticamente impossível e o "fluid recovery" não será suficiente a elidir o 

dano. Mister também salientar que os valores envolvidos na ação civil 

pública têm abrigo constitucional. A lesão a ditos valores será sempre 

irreparável (danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valores histórico, turístico e paisagístico)."("Ação Civil Pública", 5ª ed., 

Editora Revista dos Tribunais, p. 145,). Em face da absoluta harmonia com 

o instituto regulado do artigo 538, § 3º, CPC, tem-se por inegável a 

natureza antecipatória da medida liminar encartada na Lei da Ação Civil 

Pública. O serviço de energia elétrica prestado pela demandada 

encontra-se dentre aqueles considerados fundamentais à dignidade da 

pessoa humana, devendo ser fornecido de maneira contínua, eficiente e 

segura (serviço essencial), sendo um serviço de grande relevância e 

essencialidade – seja para a vida privada dos consumidores, seja às 

relações sociais do cotidiano – de modo que a sua interrupção 

injustificada e por longo período, em dias atuais, por certo que afeta ao 

bem estar de seus usuários. Não por outra razão o fornecimento de 

energia elétrica, tido como serviço essencial, deve ser prestado de forma 

contínua, eficiente e segura, justamente porque é indispensável à 

preservação da vida, educação, conservação e trabalho das pessoas. 

Vale dizer: tratando-se de serviço essencial, sua prestação deve se dar 

de forma ininterrupta, a teor do princípio da continuidade (art. 22 da Lei nº 

8.078/90), ressalvada as exceções em casos de possibilidade de 

interrupção do serviço, que não é o caso dos autos. Contudo, resta 

evidente que todos os infortúnios advindos da má prestação de serviços 

de fornecimento de energia elétrica são sérios, prejudicando os Munícipes, 

e impedindo o desenvolvimento de uma série de serviços públicos 

essenciais e atividades básicas do dia a dia. Com essas considerações, 

concedo, a tutela urgência, para determinar que a requerida no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, promova a implementação e comprovação 

das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do 

serviço público essencial de energia no Município de São José do 

Povo/MT, de forma que o serviço prestado apresente a qualidade 

necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de 

energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço, os 

mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta 

de fornecimento dos apurados no município de Rondonópolis, com 

posterior fiscalização da AGER. Para o caso de descumprimento da 

presente decisão, fixo multa diária em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por 

conseguinte, intime-se a requerida para que inicie de imediato ao 

cumprimento do comando judicial, devendo ao final do prazo assinalado, 

comprovar nos autos o efetivo exaurimento da medida. Após, transcorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, oficie-se à Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos de Mato Grosso (AGER), para que 

enviem técnicos para fiscalizar os serviços eventualmente promovidos 

pela demandada em sede do cumprimento da medida liminar, devendo, pois 
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apresentar parecer aos autos, em até 30 (trinta) dias. Cite a requerida 

para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo 

inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Ciência ao Parquet. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002074-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DOS REIS VENDRAMIN (AUTOR(A))

VILMAR VENDRAMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOZART VILELA ANDRADE JUNIOR OAB - MS17191 (ADVOGADO(A))

MOZART VILELA ANDRADE OAB - MS4737-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS CENTAURO CONFECCOES LTDA - ME (REU)

A RIGO FABRIS & CIA LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE FABRIS PAGNONCELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO NASCIMENTO LIMA OAB - MS12486 (ADVOGADO(A))

THAIS MUNHOZ NUNES LOURENCO OAB - MS19974 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS ROSSI DE MELO OAB - MS23412 (ADVOGADO(A))

VLADIMIR ROSSI LOURENCO OAB - MS3674 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo 1002074-28.2017.8.11.0003. Vistos etc. Em tempo, defiro o 

pedido para que a colheita do depoimento pessoal do requerido Alexandre 

Fabris Pagnoncelli, que também é representante legal das empresas rés, 

seja realizado via carta precatória. Assim, expeça missiva para a Comarca 

de Campo Grande/MS, para tal finalidade, observando o endereço 

declinado na exordial. Considerando que o depoimento pessoal de ambas 

as partes, bem como a oitiva das testemunhas arroladas nos autos serão 

realizados via carta precatória, e ante a manifestação nos Id. 29057020 e 

29464600, torna-se desnecessário a manutenção do ato designado para o 

dia 26.03.2020, motivo pelo qual determino a retirada do presente feito da 

pauta de audiência deste juízo. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002557-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MARXWELL NASCIMENTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002527-53.2020.8.11.0003 Vistos etc. O 

demandante pleiteia a tutela de urgência para determinar que a requerida 

se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes e/ou enviar os 

dados da requerente ao protesto. Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela 

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de 

antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência 

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

ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a documentação 

carreada aos autos, observa-se que o demandante possui em seu nome 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré. Não consta 

nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da 

cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, 

portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório. 

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus 

direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas 

em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros 

de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança 

do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que 

não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da 

parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve 

conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre 

os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite 

chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É imprescindível 

acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, 

como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, 

conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 

490). Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução 

processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. 

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008385-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOKFA GREGORY PAGNUSSATT OAB - MT25902/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008385-64.2019.8.11.0003 Ação de Resolução contratual 

c/c Ressarcimento de Valores Requerente: Luiz Antonio Sari Requeridas: 

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Vistos etc. LUIZ ANTONIO SARI, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES contra AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS S.A., também qualificada no processo. O autor em 

11.03.19 adquiriu, para si e sua família, por intermédio de agência de 

turismo, passagens aéreas com destino a cidade de Mata de São João/BA 

para os dias 16.07.19 (ida) e 23.07.19 (volta), no valor total de 

R$12.180,95 (doze mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco centavos), 

dividido no cartão de crédito em 4 (quatro) parcelas, gerando o localizador 

ME5KHJ. Informa que no dia 16.06.19, seu filho Luiz Rogério Fortes Sari, 

também passageiro, sofreu 02 infartos (CID I21-1 e I46-0), permanecendo 

internado na UTI até o dia 24.06.2019 e, após alta hospitalar houve 
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recomendação médica para longo período de repouso. Que em razão da 

necessidade de acompanhar o tratamento de saúde do passageiro 

Rogério, foi solicitado o cancelamento da viagem, que se efetivou no dia 

10.07.2019, havendo o reembolso do valor de R$ 766,25, tendo a ré retido 

a quantia de R$ 11.414,70, a título de serviço, taxa administrativa, multa de 

alteração e taxa de embarque. Requer a procedência do pleito para 

ressarcimento da integralidade dos valores pago. Juntou documentos. 

Citada a requerida apresentou contestação (Id. 12423782). Alega em 

preliminar ilegitimidade passiva. No mérito aduz ausência dos requisitos 

necessários para a configuração da responsabilidade civil. Sustenta que o 

autor solicitou o cancelamento das passagens por agência de viagens, 

que agiu incorretamente ao pleitear a desistência ao invés do reembolso 

integral por ocasião da alteração do voo do trecho da volta. Alega que não 

praticou qualquer ato ilícito, vez que as deduções realizadas possuem 

previsão contratual, não havendo, portanto, que se falar em obrigação 

indenizatória pelo alegado dano material. Pede a improcedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Tréplica. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, uma vez que a questão de 

mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. 

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o 

processo se transforme em infindáveis diligências inúteis. A primeira 

questão a ser enfrentada cinge-se na preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela requerida. A demandada arguiu que todos os problemas 

experimentados pela parte autora foi em razão de ato ilícito praticado pela 

agência de viagens “Confiança”, vez que foi ela quem comercializou as 

passagens aéreas e procedeu o pedido de cancelamento ou invés de 

reembolso. In casu, não assiste razão as arguições da ré, pois mesmo 

que as passagens tenham sido adquiridas por intermédio de agência de 

viagens credenciada, tal agência agiu como intermediária do negócio 

jurídico, criando o vínculo entre o demandante e a requerida, pois cabia a 

esta prestar o serviço cobrado e pago pelo consumidor. Assim, como o 

cerne da questão reside no ressarcimento dos valores pagos para o 

transporte aéreo, não há como declarar ilegítima a companhia aérea, 

porque lhe incumbia diretamente a prestação do serviço aéreo contratado, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. Ingresso no mérito da lide, 

observando que a solução a ser adotada para o correto desate da causa, 

há de ser buscada, sobretudo, à luz das normas consumeristas (Lei 

8.078/90). Em que pese se reconheça a atipicidade do contrato de 

transporte aéreo, tem-se ai uma visível relação de consumo; portanto, 

aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Extrai-se dos autos 

que o autor adquiriu passagens aéreas no valor total de R$ 12.180,95, 

para saída em 16.07.2019 e retorno em 23.07.2019, englobando os 

seguintes trechos: Cuiabá/MT – Campinas/SP – Salvador/BA, e por motivo 

de doença de seu filho e também passageiro (CID I21-1 e I46-0), restou 

impossibilitado de utilizá-las, requerendo o cancelamento em 10.07.2019. O 

contrato de transporte é regido pelo Código Civil, que prevê o seguinte: 

“Art. 740. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte 

antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da 

passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de 

ser renegociada.” Resta evidente que o demandante cumpriu o dispositivo 

supra, informando a agência, que por sua vez comunicou a requerida 

acerca da desistência da viagem, 06 (seis) dias antes do embarque, prazo 

suficiente para que fosse possível a revenda das passagens. Negar-lhe o 

direito de ressarcimento é chancelar o enriquecimento ilícito por parte da 

companhia aérea, já que recebeu valores pela prestação do serviço e, 

não o executou face à desistência regular do requerente. Ressalto que 

mesmo havendo cláusulas contratuais vedando o reembolso integral dos 

bilhetes aéreos, tal prática se demonstra ilícita e arbitrária, afrontando os 

dispostos legais contidos no Código de Defesa do Consumidor, que 

seguem: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: (...) V - exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva;” “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...) II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da 

quantia já paga, nos casos previstos neste código; III - transfiram 

responsabilidades a terceiros; IV - estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Destarte, 

a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, pois 

não trouxe qualquer documento que demonstrasse que a desistência 

realizada pelo autor a impossibilitou na comercialização das passagens, 

causando-lhe prejuízos. Assim, a retenção de mais de 95% do valor pago 

pelo consumidor é abusiva e nula de pleno direito, já que penaliza a 

consumidor e lhe impõe uma desvantagem manifestamente excessiva, o 

que é vedado pelo CDC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. 

DESISTÊNCIA DO TRECHO DA VOLTA, POR MOTIVO JUSTIFICADO. 

COMUNICAÇÃO À EMPRESA AÉREA, COM ANTECEDÊNCIA. PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE PELO TRECHO NÃO UTILIZADO. DANO 

MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEFERIDO NA ORIGEM. DANOS 

MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS AOS 

DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 

201900830035 nº único0019985-52.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, 

Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 

09/12/2019) (TJ-SE - AC: 00199855220188250001, Relator: José dos 

Anjos, Data de Julgamento: 09/12/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)” “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL. 

COMPRA CANCELADA POR MOTIVO DE SAÚDE DIAS ANTES DO 

EMBARQUE. PEDIDO DE REEMBOLSO DAS QUANTIAS PAGAS EM RAZÃO 

DA PERDA TOTAL DO VALOR PAGO. (...). SENTENÇA MANTIDA. 

1-Mostra-se abusiva a retenção da íntegra do valor pago pelas passagens 

aéreas quando o cancelamento da viagem se deu em razão de doença do 

passageiro contratante poucos dias antes da data aprazada para o 

embarque. Gravidade evidenciada, haja vista a internação hospitalar, 

dando ensejo ao pedido de restituição do montante pago. 2- As 

orientações citadas pela Gol Linhas Aéreas que prevêem a perda integral 

dos valores pagos, em decorrência da desistência do contrato, fl. 203, 

afiguram-se abusivas, pois colocam o consumidor em 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. (...) RECURSO DESPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008931685, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 30-10-2019) 

(TJ-RS - "Recurso Cível": 71008931685 RS, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019) Sendo assim, impõe-se a 

declaração de nulidade das cláusulas que preveem a impossibilidade de 

reembolso do valor total, com a aplicação de multas para rescisão 

contratual, vez que a desistência da viagem foi por motivo de saúde 

justificado representado pelos CID I21-1 e I46-0, fazendo-se necessária a 

restituição da quantia retida arbitrariamente. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno 

a requerida restituir ao autor a quantia de R$ 11.414,70 (onze mil, 

quatrocentos e catorze reais e setenta centavos), sobre o valor incidirão 

juros de 1% desde a citação e correção monetária, a partir do 

desembolso. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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(Processo nº 1000283-87.2018.8.11.0003) Ação Anulatória de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais Requerente: Maria Juraci Simplicio 

Requerida: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A Vistos etc. 

MARIA JURACI SIMPLICIO, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também 

qualificada no processo, visando obter a declaração de inexistência de 

dívida. A autora aduz ser consumidora da ré, identificada pela Unidade 

Consumidora nº 6/141895-3. Diz que a requerida notificou-a no dia 

23.08.17, ante a constatação de “irregularidade no medidor 

danificado/destruído”, razão pela qual fora emitido a fatura extraordinária 

no valor de R$ 757,50 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Argumenta que parcelou a dívida citada em uma entrada no 

valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) e mais 06 (seis) parcelas de 

R$ 91,75 (noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Alega que 

adimpliu a entrada e mais duas parcelas da negociação. Sustenta que os 

atos praticados pela requerida são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção 

da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência de relação jurídica 

entre as partes e o ressarcimento do dano descrito na inicial. Juntou 

documentos. O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (Id. 

11533822). Citada, a ré apresentou defesa (Id. 12023755). Diz ter 

vistoriado o imóvel de posse da autora onde foi constatado um defeito no 

medidor que ocasiona desvio de energia no ramal de entrada, o qual 

ocasionava a usuária um faturamento menor do consumo, vez que parte 

da energia elétrica era desviada sem que houvesse o faturamento. Alega 

que adotou todos os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 

da ANEEL. Diz que, em razão disso, promoveu a revisão no faturamento 

do serviço prestado, gerando uma diferença a menor do que aquele 

efetivamente consumido. Sustenta a legalidade dos atos fiscalizatórios, 

inclusive oportunizando ao consumidor o contraditório e ampla defesa. 

Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos posteriores. 

Tréplica (Id. 12542505). Instados as especificarem as provas que 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (Ids. 12951506 e 12918420). Fora designada audiência de conciliação, 

contudo restou infrutífera (Id. 15561268). Convertido o julgamento em 

diligências, foi determinado à requerida que trouxesse aos autos as 

faturas vindicadas na lide, bem como os parcelamentos efetuados pela 

autora (Id. 25631469). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da 

produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. Mesmo por que o 

autor pugnou pelo julgamento da lide. O entendimento jurisprudencial 

uníssono neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de 

Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da 

lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. A lide tem por objeto a declaração de 

inexistência de débito e pedido indenizatório, em face de dano moral 

advindo da ameaça da suspensão do fornecimento do serviço de energia 

elétrica. In casu, a autor alega que a demandada apurou, de forma 

unilateral, a existência de irregularidade no medidor de consumo de 

energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de fatura no 

valor de R$ 757,50 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente a consumo não faturado. Diferentemente do alegado 

pela autora, por ocasião da inspeção, a concessionária emitiu o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 511664, onde foi constatado "medidor 

danificado/destruído” o que ocasiona o descaminho de energia no ramal 

de entrada, sendo que no indeferimento do recurso administrativo 

interposto pelo autor fora narrado o apurado pela ré, conforme juntado na 

exordial (Id. 11390168). Vê-se, assim, que a proprietária do imóvel foi 

devidamente notificada, não sendo verdadeira, portanto, a alegação de 

que o procedimento foi unilateral. A prova objetiva produzida é que, por 

inoperância, o medidor marcava consumo menor do que o real, o que 

beneficiou diretamente a consumidora, ao analisar o histórico de contas 

juntado pela autora no Id. 16060812, que segue: Mês Consumo (KW) Valor 

FEV/2017 137 R$ 100,33 MAR/2017 170 R$ 131,22 ABR/2017 166 R$ 

117,85 MAI/2017 167 R$ 126,96 JUN/2017 146 R$ 103,27 JUL/2017 275 R$ 

217,14 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 742 186 190 R$ 550,49 R$ 144,46 

R$ 153,41 Registra-se que o demandante limita-se, tão-somente, em 

afirmar que a diferença apurada não reflete o seu consumo. Entretanto, 

não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a diminuição do seu 

consumo de energia dos meses vindicados, não dando credibilidade nas 

alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado na UC. Em que 

pese a autora mencionar que a fatura unilateral fora no valor de R$ R$ 

757,50 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) 

apresentado no dia 23.08.2017, percebe-se que houve duas negociações 

entre as partes, referente a parcelamento de dívidas, sendo a primeira na 

fatura de Agosto/2017, no valor de R$ 550,49 (quinhentos e cinquenta 

reais e quarenta e nove centavos), parcelados em 06 (seis) parcelas de 

R$ 91,75 (noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e outro acordo 

foi no mês de Novembro/2017, no valor de R$ 1.009,60 (mil e nove reais e 

sessenta centavos), onde fora feito uma entrada de R$ 207,00 (duzentos 

e sete reais) e mais 10 (dez) parcelas de R$ 87,34 (oitenta e sete reais e 

trinta e quatro centavos), ante o exposto, a cobrança é devida pela 

requerida. Consoante o disposto no artigo 129 da Resolução nº 414/2010, 

da ANEEL, vigente à época da inspeção, 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, sendo que para comprovar eventual 

irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a seu critério, 

ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal" 

(artigo 129, §1º, inciso II). Outrossim, foi encaminhada ao proprietário do 

imóvel notificação acerca das irregularidades e dos débitos apurados, 

decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância, o que 

foi feito (Id. 11390168), saliento ainda, que tão ciente estava que negociou 

a dívida com a parte requerida, contudo as duas avenças estão 

inadimplidas pela autora. Dessa forma, depreende-se do conjunto 

probatório carreado aos autos que os direitos constitucionais ao efetivo 

contraditório e à ampla defesa restaram observados, na medida em que, 

após a inspeção realizada, facultou-se a consumidora acompanhar a 

apuração da irregularidade que lhe fora atribuída. Resta saber, portanto, 

se da inoperância do medidor, que se encontra incontroversa, resultou 

registro a menor do consumo de energia na unidade consumidora, a fim de 

legitimar a exigência da cobrança não faturada. Ressalta-se que a culpa 

pelos danos ocasionados ao medidor independe da autoria, pois o 

aparelho encontrava-se sob a custódia e responsabilidade do usuário do 

serviço, conforme dispõe o artigo 167, inciso IV, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL. Nesse contexto, conforme narrado acima, o histórico 

de consumo juntado na inicial, reputa-se incompatível com o consumo 

verificado anteriormente à regularização da unidade com o consumo real 

subsequente. Para o cálculo das diferenças na medição do consumo de 

energia, verifica-se que a concessionária de energia elétrica utilizou-se de 

metodologia expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolução nº 

456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes 
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providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base nas 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por 

meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, o 

possuidor da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que o demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ele se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedor do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

do autor, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a demandante 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor 

do patrono da ré, em verba que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que a autora é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1005810-54.2017.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 – Dos 

Embargos de Declaração do Autor Ari Giongo, qualificado nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses 

do artigo 1.022, do CPC, não podendo o juízo ser compelido a adotar, como 

fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não 

é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 
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essência ou substância. Ex Positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. 2.0 – Dos Embargos de Declaração da Requerida Unimed 

Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda qualificada nos autos, 

ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. sentença. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses 

do artigo 1.022, do CPC, não podendo o juízo ser compelido a adotar, como 

fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não 

é o entendimento da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A 

interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme 

art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das 

hipóteses previstas no referido artigo, incabível a utilização dos embargos 

de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda 

que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 

10024097399570003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO 

PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 

Impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida 

e sem violação às regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069274728, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim 

Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” 

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a 

ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem 

impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamar o deslinde 

de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte 

obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões 

que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Ex Positis, por não vislumbrar qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004105-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL TERTULIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1004105-21.2017.8.11.0003) Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Pan Requerido: Samuel Tertuliano de Oliveira Vistos 

etc. BANCO PAN, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO contra SAMUEL TERTULIANO DE OLIVEIRA, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem. A autora diz que o réu tornou-se 

inadimplente e foi constituído em mora ao deixar de cumprir a obrigação 

mensal, assumida no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado 

em alienação fiduciária. Afirma que o devedor deixou de quitar as parcelas 

pactuadas, a partir de 29 das 48 avençadas, vencida em 18.12.2016 e, em 

face da inadimplência, requer a apreensão do bem, liminarmente, ante o 

valor cumulado de R$ 9.739,18 (nove mil, setecentos e trinta e nove reais 

e dezoito centavos). Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Id. 

9900036). Citado, o réu não apresentou contestação (Id. 24511570). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II 

do CPC. Além da revelia do demandado, a prova trazida aos autos é 

suficiente para o desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na 

inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi 

dado em alienação fiduciária, a favor do requerido, em contrato firmado 

entre as partes (Id. 8322395). Ressalta-se, também, que o devedor é 

inadimplente e, devidamente citado, não ofereceu defesa. Assim, em face 

da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou demonstrada a 

veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da pretensão inicial, por 

estar amparada em legislação específica – Decreto-Lei nº 911/69. Ex 

Positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno definitiva a 

medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo descrito na 

inicial. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – 

MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005778-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE ALVES DA MOTA OAB - PR22945 (ADVOGADO(A))

CAMILA GONCALVES DA SILVA OAB - PR63541 (ADVOGADO(A))

MARCOS CESAR VINHOTI OAB - PR33379 (ADVOGADO(A))

MARIA TERESA VALIM COELHO OAB - PR81543 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005778-83.2016.8.11.0003. Ação de Cobrança Autora: 

Montreal Logística e Transporte Rodoviário Ltda Me Ré: QBE Brasil 

Seguros S.A Vistos etc. MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO LTDA ME, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE COBRANÇA em face de QBE BRASIL SEGUROS S.A, 

também qualificada no processo. A autora aduz que contratou com a 

requerida o seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário 

– Carga (RCTR-C), para realização de frete de cargas. Alega que foi 

contratada por terceiros para transporte de produtos e durante a viagem 

houve o tombamento do caminhão-carreta na rodovia federal que 

trafegava, ocasionando a perda total da carga. Sustenta que comunicou a 

requerida acerca do sinistro, que negou o pagamento do prêmio. Aduz que 

efetuou o pagamento da carga a empresa contratante no importe de R$ 

42.472,30. Requer a procedência da ação. Juntou documentos. Citada, a 

requerida apresentou contestação (Num. 9199268). Alega ausência de 

cobertura contratual em razão do agravamento do risco pela segurada, 

vez que o condutor do veículo segurado se encontrava embriagado no 

momento do acidente. Requer a improcedência dos pedidos. Juntou 

documentos. Tréplica. Em razão do recebimento do salvado, a demandante 

retificou o valor da indenização, para recebimento do saldo remanescente 

de R$ 27.472,30 (Num. 9370708 - Pág. 3). As partes pleitearam a 

produção de provas. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra, 

vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há 
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necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. O cerne da questão cinge-se no 

recebimento de indenização, objeto de contrato de seguro de veículo, 

firmado entre as partes. Resta incontroverso nos autos, a existência de 

contrato de seguro representado pela apólice o nº 075400000022 com 

vigência de 10.02.2015 a 10.02.2016, onde o veículo de propriedade da 

autora envolveu-se em sinistro em 14.06.2016, que ocasionou a perda 

total da carga transportada, tendo a requerida negado a cobertura do 

sinistro. A situação posta nos autos, funda-se nas cláusulas constantes 

das Condições Gerais – Seguro de Transporte constante no Num. 

9199311, onde o item “XXIV” dispõe acerca das hipóteses em que ocorre 

a perda de direito. “XXIV – PERDA DE DIREITOS: (Num. 9199311 - Pág. 11) 

Além dos casos previstos em lei e nesta apólice, a Seguradora ficará 

isenta de qualquer obrigação decorrente deste contrato se: (...) g) no 

caso de ser o risco agravado intencionalmente pelo segurado.” Consta do 

boletim de ocorrência policial, sob o nº 83473530 que: “Recebemos 

informação, pela PM, sobre acidente por volta das 14:30h ocorrido próximo 

ao km29 da BR070. A princípio a informação era que teria vítimas nas 

ferragens. Ao chegar no local encontramos apenas o motorista ferido 

levemente, que nos informou que não havia mais vítimas. A princípio o 

condutor se recusou a soprar o etilômetro. Realizamos o atendimento no 

local e aguardamos até que o veículo fosse removido o que foi feito por 

volta das 18:30h. Retornamos ao Posto da PRF para compilar os dados do 

acidente, quando por volta das 21:00h recebemos ligação de duas 

senhoras informando que eram vítimas do acidente e que se feriram 

gravemente, estavam como passageiras, e informaram que o condutor 

estava embriagado e tentara realizar ultrapassagem indevida. Diante da 

situação, realizamos teste de etilômetro no condutor , que desta vez 

aceitou a realizá-lo, sendo que o teste de número 1791, deu o valor de 

0,49 mg/L (miligramas de álcool por litro de sopro), sendo considerado 

0,45mg/L, confirmando o crime de embriaguez. Diante da situação foi dada 

voz de prisão ao condutor e encaminhado sem o uso de algemas até a 

Delegacia Municipal de Barra do Garças-MT.” (Num. 23691213 - Pág. 4) - 

grifei Como se sabe, a simples alegação de que o condutor do veículo 

sinistrado, se encontrava sob efeito etílico, induzindo ao agravamento do 

risco, por si só, não implica na exclusão da responsabilidade da 

seguradora quanto ao pagamento da cobertura contratada (Súmula nº 

620, STJ e Carta Circular DETEC/GAB nº 08/2007). Entretanto, para se 

afastar a incidência da previsão supra, é necessário comprovar que além 

do condutor ter adotado a conduta de risco (dirigir sob o efeito de álcool), 

houve nexo causal entre tal conduta (embriaguez) e o acidente. Com 

efeito, é inegável que a embriaguez, mormente quando constatado alto 

teor alcoólico no organismo do acidentado, altera significativamente o 

estado de alerta do indivíduo e a coordenação dos seus movimentos, 

diminui sua atenção, amortece seus reflexos, bem como proporciona ao 

motorista um estado de autoconfiança que facilita a utilização de 

manobras arriscadas e perigosas, colocando em risco a sua vida e a de 

outros. In casu, o nexo causal se encontra presente, pois a embriaguez 

foi determinante para o acidente, em virtude da dinâmica dos fatos 

descrita no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, 

o sinistro ocorreu no dia 14.06.2017 às 14h30, com pista seca, onde sem 

qualquer motivo aparente, o motorista da autora ao adentrar em uma curva 

perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento do 

caminhão-carreta. Além do mais, o exame de alcoolemia, realizado pelos 

policiais da PRF, constatou a presença de 0,49mg/l (quarenta e nove 

miligramas) de álcool por litro de sangue do condutor do veículo, 

resultando na prisão do motorista pelo crime de embriagues ao volante. A 

quantidade de álcool presente no sangue do motorista da segurada, 

aferida pela PRF, nos leva a crer no nexo de causalidade entre a bebida e 

o acidente que resultou na perda da carga transportada. Assim, no cotejo 

das particularidades do sinistro não se pode negar que a embriaguez do 

condutor do caminhão foi a causa do acidente, haja vista a dinâmica 

descrita perante a autoridade policial e o nível de álcool constatado pelo 

teste etilômetro. Em situações análogas, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO. 

COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. (...). 3. Restando comprovado que o 

condutor do veículo ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica (20,1 

decigramas de álcool por litro de sangue) e estava em estado de 

embriaguez por ocasião do acidente de trânsito, é lícita a negativa de 

pagamento da indenização por parte da seguradora, conforme previsão 

contratual expressa. 4. Situação em que o veículo segurado saiu da pista, 

sem a participação de causas externas, vindo a colidir com a extremidade 

da guarda da ponte sobre a viação férrea e, posteriormente, contra um 

barranco, causando a morte do condutor e danos de grande monta no 

bem. 5. Inaplicabilidade da vedação de exclusão contida no item 1 da Carta 

Circular SUSEP n. 08/2007, por versar a hipótese sobre seguro de dano, 

não de pessoa. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70080123953, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

27/03/2019).(TJ-RS - AC: 70080123953 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 01/04/2019)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DE CAMINHÃO - TOMBAMENTO DE CARGA - 

RECUSA ADMINISTRATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO 

DO RISCO PELA EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA - CLÁUSULA 

EXCLUDENTE DE COBERTURA CONTRATUAL - EBRIEDADE DO 

CONDUTOR ATESTADA POR TESTE BAFOMÉTRICO - AUSÊNCIA DE 

CONTRIBUIÇÃO DE FATORES EXTERNOS PARA A OCORRÊNCIA DO 

ACIDENTE - EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ E O SINISTRO - CONDUTA DO SEGURADO QUE IMPLICOU, 

TAMBÉM, NO AGRAVAMENTO DO RISCO - RESPONSABILIDADE PELA 

CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEUS PREPOSTOS - AGRAVAMENTO 

DE RISCO CARACTERIZADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO 

CIVIL COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA NA HIPÓTESE - SENTENÇA 

MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 

AC - 1545892-1 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de 

Sarandi - Rel.: Gilberto Ferreira - Unânime - - J. 04.08.2016)” Cumpre frisar 

que para o caso dos autos, importa tão somente o fato de que, no 

momento do acidente, o motorista responsável pelo translado das 

mercadorias prestava serviços para a empresa autora, o que evidencia o 

agravamento do risco pela segurada/autora, haja vista estado de 

embriaguez de seu motorista, condição esta que foi imprescindível e 

determinante para a concretização do sinistro. Ex positis, julgo 

improcedente o pleito inicial. Custas já recolhidas. Condeno a autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios a favor do patrono da ré, em 

verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma estabelecida no 

artigo 85, §8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006531-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVALDO DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006531-35.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): OLIVALDO DA SILVA MACHADO REU: BANCO BMG S.A 

Vistos e examinados. Antes de mais nada, INTIME-SE a parte autora para 

que esclareça, de maneira fundamentada, se a pretensão de inclusão do 

Banco Panamericano no polo passivo da lide guarda relação com a causa 

de pedir objeto deste feito, sob pena de indeferimento. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000398-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FALCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000398-79.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: NIVALDO FALCO EXECUTADO: JULIAR COMERCIO 

ATACADISTA LTDA - EPP, BANCO SANTANDER Vistos e examinados. 

Cuida-se de cumprimento de sentença onde o exequente afirma que o 

valor da condenação atinge a soma de R$25.036,85. Intimada para o 

pagamento, a parte executada depositou a quantia de R$11.633,44. Isto 

posto, DEFIRO o levantamento do valor depositado, autorizando a 

expedição de alvará em favor da exequente. Quanto a alegação da 

existência de remanescente, diga a executada, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003377-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU URBANISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003377-77.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: GIVALDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BRDU 

URBANISMO S/A Vistos e examinados. Tendo em vista que a parte ré 

instruiu o feito com documentos, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

se manifestar em 15 (quinze) dias. Após, conclusos para a pasta de 

sentenças. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014135-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014135-47.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCIENE APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS REU: 

SEGURADORA LÍDER Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual 

ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003326-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RORATO (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERREIRA RORATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003326-61.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDIR RORATO, VERA LUCIA FERREIRA RORATO 

REQUERIDO: OXIFERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Vistos e 

examinados. Cumpra-se na forma deprecada. Após, devolva-se à 

comarca de origem com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003343-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003343-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: RAFAEL RODRIGUES 

ALVES NETO Vistos e examinados. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se à comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006242-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PAIVA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006242-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A REQUERIDO: VILMAR PAIVA 
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SILVA Vistos e examinados. Defiro o pedido de id . 24045353. Com a 

consulta nos autos (Infojud), INTIME-SE a parte autora para se manifestar 

em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011031-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA SANTIN (REQUERENTE)

RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BECKER (REQUERIDO)

MARIA PAULA CURSINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA OAB - MT27204/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818819 Nr: 2503-46.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SCHREIBER NARDI, JOSE VELANIR SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 Vistos e examinados.

Certifique-se a Secretaria quanto a eventual manifestação da parte 

embargante acerca da decisão de fl.175.

Na sequência, após o cumprimento das determinações no feito executivo 

em apenso, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 8423-11.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GIACOMELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS - 

OAB:7084/MT, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13082

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para no prazo legal retirarem a carta 

de arrematação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 383083 Nr: 11234-80.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTO RURAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 

INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAUNA AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE REZENDE - 

OAB:PR/31.064, ALINE REGINA DAS NEVES - OAB:PR/55322, CAIO 

MARCELO REBOUÇAS DE BIASI - OAB:PR/22.370, JULIO ANTONIO 

BARBETA - OAB:38.744, TATIANA YOKOZAWA RUMIATO - 

OAB:PR/29554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32930/PR, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 Vistos e examinados.

Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de fl. 634, uma vez que já 

iniciada a fase de cumprimento de sentença à fl. 566.

Por outro lado, REJEITO a alegação de prescrição (fl. 635), porquanto o 

feito foi extinto com base no provimento 84/2014 (fl. 618), ficando 

expressamente consignada a possibilidade de desarquivamento em caso 

de requerimento do exequente.

Logo, DETERMINO seja a parte autora intimada para se manifestar quanto 

aos bens indicados à penhora pelo executado, ou outra providência 

efetiva para o regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 729799 Nr: 10433-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI, JOSE VELANIR 

SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 Vistos e examinados.

Defiro parcialmente os pedidos de fls. 149/152 para o fim de: i) determinar 

a retificação do termo de penhora, a fim de que conste como exequente o 

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., porquanto já realizada a 

alteração do polo passivo em razão da cessão de crédito efetuada (fl. 

166); e ii) expedição de carta precatória à Comarca de Itiquira, consoante 

pleiteado no item “d” de fl. 151-v, uma vez que os bens móveis foram 

dados em garantia (contrato 17763 – fl. 29 e contrato 21874 – fl. 37).

Por outro lado, INDEFIRO o pedido constante no item “g” de fl. 152, haja 

vista que a ausência de efeito suspensivo aos embargos não afasta a sua 

dependência aos autos principais (art. 914, §1º, CPC).

Prejudicados os pedidos de itens “e” e “f”, tendo em vista que já 

apreciados (fl. 166).

Intimem-se as partes acerca desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403200 Nr: 16701-06.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO, TEREZA DE 

LURDES GARCIA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Devendo providenciar a emissão da 

guia para depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? 

Diligências ? Emissão de guias, devendo informar a numeração única, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446142 Nr: 1324-53.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE 

DE SOUZA PESERICO, ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, MIRNA 

ANA REBELATTO PESERICO, MARIANI PESERICO SANTOS, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTTI, ADEMAR OLÍMPIO SOUZA PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

CARVALHO DE OLIVEIRA - OAB:9834, HILARIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:2492-B, MÕNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir, preparar e 

retirar a Carta Precatória para a Comarca de Sonora - MS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734869 Nr: 14587-84.2013.811.0003

 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: DAIANE CATIUSCIA LACERDA DERKOSKI PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE DULCINEIA DALL' ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075/MT, ORIVALDO DIAS DE SOUZA - OAB:7790-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da requerente para no prazo legal requerer o que 

entender de direito, tendo em vista o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778191 Nr: 5505-58.2015.811.0003

 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: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA, 

MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ALOISIO LORENZ, ERIKA APARECIDA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:12269-B/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerente para no prazo legal apresentar 

suas contrarrazões à apelação do requerido às fls. 107/113.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004115-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004115-65.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001343-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. K. NEUBERN - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO DA SILVEIRA OAB - SP111074 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001343-66.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): J. W. K. NEUBERN - ME REU: SENTRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE GESSO LTDA - EPP Vistos e examinados. W. K. NEUBERN – ME 

(RESTAURANTE PANELA DE BARRO) ingressou com a presente AÇÃO 

MONITÓRIA em face de SENTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO 

LTDA – EPP (SENTRA EMPREENDIMENTOS). Relatou a autora, em breve 

resumo, que foi contratada pela Ré para realizar o fornecimento de 

alimentação aos seus empregados, conforme demonstram as Notas de 

Consumo e as Notas Fiscais que instruem a inicial; que, no entanto, após o 

termino dos serviços, a requerida não cumpriu sua obrigação de 

pagamento integral do débito, restando pendente um valor de R$ 6.947,30. 

Requereu a expedição de mandado de pagamento do valor atualizado de 

(R$8.000,80). Com a inicial vieram documentos. Devidamente citada, a 

requerida apresentou embargos monitórios, sustentando que os cálculos 

de atualização do débito apresentado pela autora estão incorretos; que os 

juros deverão incidir a partir da citação, no percentual de 1% ao mês; e 

que a correção monetária deve ser utilizada a partir da data do 

ajuizamento da ação. A autora manifestou-se sobre os embargos, 

pugnando por sua rejeição. As partes foram intimadas para especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir. A autora requereu o julgamento 

antecipado e a requerida quedou-se inerte. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Nos termos do 

disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC, “o juiz julgará imediatamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve 

necessidade de produção de outras provas”. Assim, é possível o 

julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela 

prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de 

mérito sem a necessidade de produção de outras provas. Nesse sentido, 

está pacificada a jurisprudência: “RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR 

DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - 

APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do 

Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao 

caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento 

antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras 

provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já 

produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de 

defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 03/03/2017). Consigno que as provas contidas no 

caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da 

demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder 

Judiciário merece ser julgada antecipadamente. Frise-se que não há que 

se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram 

suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, 

pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da 

demanda. Nesse aspecto, é o entendimento no E. Superior Tribunal de 

Justiça, sobre o tema: “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide 

antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção 

de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear 

e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de 

pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao 

julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” Na 

mesma vertente segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - 

ARTIGO 927 DO CPC - POSSE DO AUTOR E ESBULHO DA RÉ - 

COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O 

julgamento antecipado da lide somente implica cerceamento de defesa se 

as provas pleiteadas se revelarem aptas a alterarem a convicção do 

julgador, ou seja, se a dilação probatória for necessária ao justo desate da 

lide.(...)”. (Ap 93054/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 

10/04/2015). Não resta, pois, demonstrada a necessidade de dilação 

probatória, pois, as provas até então produzidas já permitem uma imediata 

prestação jurisdicional. Ademais, quando intimadas para especificar as 
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provas que ainda pretendiam produzir, a autora requereu o julgamento da 

ação; e a requerida quedou-se inerte, dando causa à preclusão. Desta 

forma, passo ao julgamento antecipado da lide. Cuida-se de ação monitória 

onde se pretende a cobrança da dívida descrita na inicial. A propositura 

da ação monitória exige, conforme artigo 700 do CPC, apresentação de 

prova escrita sem eficácia de título executivo. No caso, a “prova escrita” 

apresentada pelo autor são as notas fiscais e as notas de consumo 

atreladas na exordial, que perfazem a exigibilidade legal, sendo hábeis 

para a propositura da ação monitória. De outra banda, há que se 

asseverar que a parte requerida não contestou a existência da dívida, 

tendo apenas questionado a forma de aplicação dos índices de 

atualização do débito. Assim, a procedência da lide é medida que se 

impõe. Ilustro: “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, 

PAGAMENTO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – ÔNUS DO 

EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Os documentos que 

fundamentaram a ação monitória são hábeis a comprovar a obrigação 

líquida, certa e exigível. Ao devedor compete comprovar a inexistência da 

dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação 

documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC”. (Ap 165014/2014, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 04/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). “AÇÃO MONITÓRIA – 

EMBARGOS – COMPRA – NOTA FISCAL – DEVOLUÇÃO – PROVA 

INEXISTENTE – ÔNUS DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. A 

cártula que fundamenta a ação monitória é título hábil a comprovar a 

obrigação líquida, certa e exigível. Ao devedor compete comprovar a 

inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da 

obrigação documentada, nos termos do art. 333, II, do CPC.” (Ap 

121939/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015). 

No que concerne aos juros, deverão ser aplicados no percentual de 1% 

ao mês e, assim como a correção monetária, deverão incidir a partir do 

vencimento da dívida. Veja-se: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA 

– NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA – 1º APELO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA 

DESNECESSÁRIA –AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA – 

DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – AUTONOMIA 

CAMBIAL – PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – 2º APELO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A 

PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE 

E, NESTA, PROVIDO.O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe 

decidir sobre a necessidade ou não de sua produção. No caso, não há 

necessidade de produção de prova testemunhal ou depoimento das 

partes, posto que os documentos trazidos aos autos são suficientes para 

demonstrar o débito existente. Ante ao princípio da abstração e da 

autonomia dos títulos cambiais, a exposição da causa debendi é 

dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o seu ingresso 

instruída com o título prescrito. Os juros moratórios devem incidir a partir 

da data do vencimento da dívida. “(N.U 0006947-90.2014.8.11.0004, , 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017). “TJ-RS - Apelação Cível AC 

70080621618 RS (TJ-RS) - Jurisprudência•Data de publicação: 30/04/2019 

– EMENTA - NOTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 

TERMOS INICIAIS CORRESPONDEM À DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. 

Cinge-se a matéria veiculada no recurso à data do termo inicial da 

correção monetária e dos juros de mora. Com razão a apelante, ao 

argumentar que a correção monetária deverá incidir da data do 

vencimento do título, eis que representa a recomposição da moeda pela 

perda inflacionária. Do mesmo modo, no tocante aos juros de mora, estes 

deverão incidir a partir do vencimento do título, nos termos do art. 397 , CC 

, tendo em vista que a dívida do réu era líquida e certa desde então. 

APELAÇÃO PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70080621618, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto 

Assumpção de Moraes, Julgado em 25/04/2019). Ante o exposto, e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação monitória 

proposta, para o fim de constituir de pleno direito em título executivo 

judicial a prova escrita carreada com a inicial. O valor do débito, constante 

das notas fiscais e de consumo, deverá ser acrescido de correção 

monetária e juros de mora legais, a partir do vencimento da obrigação. 

Custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação a 

cargo da requerida. Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos 

autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002769-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA FERREIRA DA SILVA REU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos e examinados. ADRIANA FERREIRA DA SILVA 

ingressou com a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A. Na petição inicial a autora fez o 

seguinte relato: “O falecido esposo da Autora Sr. Cícero Ferreira de 

Jesus, contratou um seguro de vida e previdência, da empresa Requerida 

em proposta 32 2113862, com início de vigência em 23/06/2004, com 

benefício no valor de R$ 188.826,78, conforme documento anexo. Ocorre 

que desde a época do óbito de seu cônjuge a Autora está tentando 

receber o seguro de vida em questão, todavia, até o presente momento o 

Banco Requerido não apresentou sequer a apólice do seguro, muito 

menos lhe deu um posicionamento quando ocorreria o recebimento. 

Portanto, a Autora deverá receber o seguro de vida de seu falecido 

esposo em valor não inferior a R$ 188.826,78, sendo a Requerente única 

beneficiária. Contudo, ao pleitear na via administrativa, não obteve reposta 

alguma, conforme sinistro aos autos, por esta razão apenas o Poder 

Judiciário poderá assegurar a Requerente o pagamento integral do seguro 

contratado, em conformidade com os fatos narrados e documentos 

acostados.” Requereu a condenação da parte ré ao pagamento de 

indenização securitária no valor de R$ 188.826,78, acrescidos de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da data em que ocorreu o sinistro 

(13.01.2004) e correção monetária a partir da citação. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação. 

Alegou a preliminar de carência da ação, defendendo que a autora não 

comprovou a sua condição de beneficiária e, portanto, não tem 

legitimidade ativa para a ação; a preliminar de ausência de pressuposto 

processual, qual seja a comprovação de prévio pedido administrativo. 

Invocou a ocorrência de prescrição, alegando que, entre a data do sinistro 

e a data da propositura da ação, decorreu prazo superior a dez anos, e o 

prazo prescricional a ser observado no caso seria de 10 anos. No mérito, 

sustentou que eventual condenação deve ser limitada ao valor de R$ 

99.514,75, montante do benefício inicial contratado pelo segurado, 

devidamente atualizado até a data de cancelamento do plano em 

27/11/2007. A autora impugnou a contestação, noticiando que a 

beneficiária da apólice era a genitora do de cujus, Josefa Margarida de 

Jesus, que faleceu na data de 25.01.2007, passando para a esposa do 

segurado e sua única herdeira, o direito ao recebimento; que não é 

necessário prévio pedido administrativo; que não há que se falar em 

prescrição, posto que o contrato não se trata apenas de seguro de vida, 

mas também de previdência, o qual é imprescritível. As partes foram 

intimadas para especificar as provas que ainda pretendiam produzir e 

ambas requereram o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. DA LEGITIMIDADE 

ATIVA Sustenta a requerida que a autora não é parte legítima para a 

propositura da demanda, uma vez que não é a beneficiária da apólice de 

seguro. A autora, por sua vez, sustenta que a beneficiária da apólice era 

a mãe do de cujus; e que, tendo esta falecido, e sendo a requerente a 

única herdeira do segurado, adquiriu o direito de receber a indenização 

securitária. Pois bem. Conforme se infere da apólice do seguro contratado 

pelo ‘de cujus’ Cícero Ferreira de Jesus, a única beneficiária indicada pelo 

mesmo foi a sua mãe, Sra. Maria Josefa de Jesus. Portanto, resta 

inconteste que o direito ao recebimento da indenização operada com o 

evento morte do segurado seria integralmente da dita beneficiária, não se 

aplicando ao caso as regras de direito sucessório. Veja-se: “TJ-RS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 42 de 587



Agravo de Instrumento AI 70054924238 RS (TJ-RS) – Jurisprudência-Data 

de publicação: 04/07/2013 – EMENTA - SEGURO DE VIDA. 

REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. 

ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS BENEFICIÁRIOS. 

1.O espólio da parte segurada não tem legitimidade para figurar no pólo 

ativo da presente demanda. Havendo a definição de beneficiários pelo 

segurado, estes possuem legitimidade para figurar no pólo ativo da 

presente demanda. (...)”. (Agravo de Instrumento Nº 70054924238, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 28/06/2013). Assim, com a morte do segurado Cícero 

Ferreira de Jesus, em data de 13/01/2006, a beneficiária Maria Josefa de 

Jesus adquiriu o direito de receber a indenização. Ocorre que, antes que o 

valor da indenização fosse pago à mesma, a beneficiária Maria Josefa 

veio a falecer, aos 25/01/2007. E, deste modo, tem-se o direito de receber 

a dita indenização passou para os seus herdeiros; e não para os 

herdeiros do segurado, como defende a requerente. Nos termos do 

contratado, o direito à indenização se regularia pelas regras do direito 

sucessório se a morte da beneficiária tivesse ocorrido antes da morte do 

segurado, o que não ocorreu no presente caso. Leia-se: “3.2. Caso um ou 

mais beneficiários venham a falecer antes do participante, o beneficio 

será redistribuído entre os remanescentes em partes proporcionais 

observado o percentual indicado de participação de cada um. 3.3. Não 

havendo expressa indicação de beneficiários, ou na falta deles, serão 

considerados como tais os sucessores legítimos, observada a legislação 

vigente”. Contudo, como já frisado, no presente caso o que ocorreu foi 

primeiro a morte do segurado (passando o direito da indenização para a 

beneficiária) e depois a morte da beneficiária (passando o direito da 

indenização para os herdeiros desta). É o que explica o artigo “Seguro de 

vida: para quem pagar em caso de comoriência?”: “(...) Mesmo com a 

indicação de beneficiário por parte do segurado, ainda assim o pagamento 

do capital segurado pode não ser tarefa simples, em especial quando 

ocorrer a comoriência. Para exemplificar, vamos considerar a seguinte 

situação: em decorrência de um acidente, o pai (segurado) e seu único 

filho (indicado como beneficiário) falecem. O pai deixa seu pai (avô do 

filho), enquanto que o filho deixa a sua mãe (ex-esposa do pai). Nesse 

caso, se não houver a comoriência e o pai tiver falecido antes que o filho, 

o filho (como beneficiário do seguro) receberia o capital segurado; com a 

morte do filho (ainda que pouco após a morte do pai), é a mãe do filho 

f a l e c i d o  q u e m  h e r d a r á  t a l  v a l o r ,  p o r  s u c e s s ã o . ” 

(https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Artigos-e-Noticias/Artigos-e-Noti

cias/Seguro-de-vida-para-quem-pagar-em-caso-de-comoriencia.html) ´ 

Portanto, resta inconteste que, de fato, a autora não tem legitimidade ativa 

para a propositura da presente demanda, eis que não é beneficiária da 

apólice; que a apólice tinha a expressa indicação de beneficiária; que a 

morte da beneficiária, posterior à morte do segurado, passou o direito de 

receber a indenização aos herdeiros da beneficiária; e que a autora não é 

herdeira da beneficiária. Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA suscitada pela requerida. Com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VI, do CPC, DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Custas pela autora, se devidas; bem como 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa. Ficam as condenações suspensas em caso da condenada ser 

beneficiária da Justiça Gratuita. Após o cumprimento de todas as 

formalidades necessárias, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008300-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BORGES DE PAULA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008300-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 22954977). JOSÉ LUIZ BORGES DE 

PAULA FILHO, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO em fase da r. sentença (Id. 22649708), legando a 

existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado. De 

conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de 

declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material. Assim, se depreende que o recurso aviado não se 

amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam 

sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou 

omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. 

Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração 

para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com 

a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a 

integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de 

omissão, de obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do 

CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. A postura adotada pela 

recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos não se extrai 

qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a caracterizar 

manifesto intuito protelatório. Logo, verificado que o presente recurso se 

restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem a indicação 

assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, 

não há o que se declarar em suprimento da motivação e da parte 

dispositiva do julgado. Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou 

contradição a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos. 2.0 – DO 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Id. 25406300). O autor requer a tutela 

de urgência para que a demandada se abstenha de negativar seu nome, 

bem como se abstenha de efetuar novas cobranças. No entanto, indefiro 

o pedido, vez que se trata de fato novo e a tutela jurisdicional já foi 

entregue. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito em Substituição 

legal

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001612-66.2020.8.11.0003

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

RODRIGO DALMOLIN TRANSPORTES - ME OAB - 13.343.903/0001-17 

(REPRESENTANTE)

CASSIO VIECELI OAB - SC13561 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011718-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GUEDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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))

 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, 

esclarecer se desiste da ação, já que a petição (ID 29651958) é nomeada 

como desistência, ou apresentar a impugnação à contestação referente a 

estes autos, pois a peça apresentada traz como autora pessoa diversa da 

integrante do polo ativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001208-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que as 

contestações (ID 29147598 e 29361786) foram apresentadas 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em cinco dias, caso queira, apresentar impugnação. 

RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCESSO n. 1003271-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA JOSE DE 

SOUZA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIO ALMEIDA DE 

SOUZA, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA, CRISTINA RIBEIRO DA 

SILVA, DAYANE FARIA MENDES POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003283-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ROSARIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003283-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

ROSARIO BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002333-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARA MACHADO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003285-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE RIBEIRO DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003285-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIENE RIBEIRO 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002225-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003289-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNNA BARBARA GOUVEIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003289-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNNA 

BARBARA GOUVEIA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003292-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVANO DE 

JESUS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003295-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 

EDUARDO DA SILVA MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003296-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE JESUS ABREU SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003296-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE DE 

JESUS ABREU SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013634-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA OAB - MT0018820E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que os 

Embargos à Execução (ID 29149215) são tempestivos. Assim, impulsiono 

os autos para intimar a parte exequente para, em dez dias, caso queira, 

manifestar-se sobre os referidos Embargos. RONDONÓPOLIS, 28 de 

fevereiro de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002126-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO APARECIDO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que as 

contestações (ID 29439564 e 29593651) foram apresentadas 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, em dez dias, caso queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 

28 de fevereiro de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003305-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003305-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANILSON 

ANTONIO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELIO PAIAO 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/05/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009498-53.2019.8.11.0003

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

KATIA GONCALVES OAB - 852.000.181-53 (REPRESENTANTE)

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009498-53.2019.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: KATIA GONCALVES REU: SANEAR-SERVICO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. A autora da 

presente ação comunicou o descumprimento de ordem judicial pela 

empresa requerida e, assim, requereu providências com urgência. Pois 

bem. Analisando detidamente o processo, aparentemente constata-se o 

descumprimento de ordem judicial proferida neste processo, consistente 

em proceder com o restabelecimento do fornecimento água na unidade 

consumidora da parte autora. Por tais considerações, acolho em parte o 

pleito formulado pela parte autora, e, em consequência nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95, 

DETERMINO que a parte reclamada providencie no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o cumprimento da medida liminar deferida. Caso a parte 

reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, 

desde já, majoro a multa diária fixada para o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência 

(art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas 

cumulativamente, conforme o caso. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009498-53.2019.8.11.0003

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

KATIA GONCALVES OAB - 852.000.181-53 (REPRESENTANTE)

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29674223) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012427-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KRISTYN BACK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 27631656) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. DANIELA MARIA 

ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005850-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão Considerando a nova determinação para 

citação (ID 28370512) é a contestação e manifestação (ID 23229035 e 

28995387) tempestiva. No entanto, sendo considerada a citação anterior, 

datada de 01/10/2018, é a referida peça intempestiva, por decurso de 

prazo sem apresentação, conforme certidão (ID 16790227). Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, manifestar-se. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017031-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. H. M. M. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REQUERIDO)

W. M. W. C. E. E. L. -. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29503521) é tempestiva, bem como que a constante do ID 

29611674 é intempestiva. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para, em dez dias, caso queira, apresentar impugnação. 

RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003328-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILVANO DE 

JESUS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003329-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CHAYAN 

STALLONE RAMOS DE MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 17/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009529-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BRUNO DA 

MATA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009532-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURA LIMA E 

ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA 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: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE JESUS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009534-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VERA LUCIA 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003350-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003350-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL 

TEIXEIRA SALGADO NETO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003353-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003353-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL 

TEIXEIRA SALGADO NETO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003359-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003359-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL 

TEIXEIRA SALGADO NETO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003391-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERBAL HONORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1003391-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADERBAL 

HONORIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ 
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RICCI BOA VENTURA 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE BLAIRON BARROS MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003250-37.2020.8.11.0003. 

AUTOR: DANTE BLAIRON BARROS MAGALHAES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/2116828-1. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado no valor total de R$ 1.442,53 (um mil e 

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), visto 

ser proveniente de recuperação de consumo. Ocorre que, diante da 

ausência de pagamento das referidas faturas, a reclamada suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante 

encontra-se na residência sem energia elétrica, demonstrando-se 

evidente que tal suspensão de energia, já está acarretando diversos 

prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à hipótese de aguardar 

até o final da demanda. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie o restabelecimento 

do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC nº 6/2116828-1, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no 

prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, 

conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO 

a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAL PEREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003290-19.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVAL PEREIRA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA 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: Conciliação período matutino Data: 

15/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHAYAN STALLONE RAMOS DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003293-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CHAYAN 

STALLONE RAMOS DE MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: Conciliação 

período matutino Data: 15/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003298-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003298-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCOS VIEIRA 

BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA 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: Conciliação período matutino Data: 
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15/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003317-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE BRANDAO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003317-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JACKELINE 

BRANDAO NERY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: Conciliação período matutino 

Data: 15/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003332-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003332-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERVAL 

PIRES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA 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: Conciliação período matutino 

Data: 15/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA SALGADO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003347-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MANOEL 

TEIXEIRA SALGADO NETO 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: Conciliação 

período matutino Data: 15/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003393-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003393-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE RAIMUNDO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELSON GAIVA 

MARINO 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: 

Conciliação período matutino Data: 15/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002937-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ALVES FILHO OAB - MT24883/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002937-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: FRANCISCO 

CARNEIRO DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PEDRO 

ALVES FILHO POLO PASSIVO: T & C COMERCIAL DE MAQUINAS 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: Conciliação 

período matutino Data: 23/03/2020 Hora: 08:00, no endereço: Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 867855 Nr: 5888-65.2017.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSE DE ARAUJO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193/0, LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Diante do exposto, acolho o pleito ministerial às fls. 139/141, bem como 

reconheço a existência de prescrição da pretensão punitiva do Estado e, 

em consequência, declaro extinta a punibilidade de Claudio José de Araújo 

Medeiros, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, combinado 

com o art. 30 da Lei n. 11.343/06.Com o trânsito em julgado arquive-se o 

feito com as baixas e cautelas de estilo.Cientifique-se o Ministério 

P ú b l i c o . À s  p r o v i d ê n c i a s . P u b l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 2020.Tatyana Lopes de 

Araújo BorgesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 927606 Nr: 4009-52.2019.811.0003

 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: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY DA SILVA TELES, ADRIANA TELES 

MACHADO, ALANNA TELES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 Diante do exposto, ante a ocorrência da decadência, e ausência de justa 

causa, acolho o pleito ministerial e julgo extinta a punibilidade do(s) 

autor(a)(es) do fato Darcy da Silva, Adriana Teles Machado e Alanna 

Teles Machado, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 103, ambos do 

Código Penal, e art. 18, art. 41, art. 395, III, ambos do Código de Processo 

Penal, arquivando-se o presente caderno investigativo.Cientifique-se o 

Min is tér io  Públ ico .Às prov idênc ias .Pub l ique-se .  In t ime-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, em 21 de fevereiro de 2.020.Tatyana Lopes 

de Araújo BorgesJuíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 49 de 587



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Cod. Proc.: 942786 Nr: 875-80.2020.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR NASCIMENTO FRAGA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CARTA PRECATÓRIA – código 942786

Vistos.

 Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 14 de abril de 2020, 

às 14h15min, para a realização de audiência de interrogatório.

 Comunique-se o Juízo deprecante acerca da data acima designada.

 Após, cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos à 

Comarca de origem, consignando nossas homenagens, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário para realização do ato.

Rondonópolis-MT, em 27 de fevereiro de 2020.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941014 Nr: 165-60.2020.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES 

- OAB:13.772/OAB, KLEYSLLER WILLON SILVA - OAB:23307/OAB, 

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 Intimação dos advogados constituídos à fl. 23, para comparecer em 

audiência designada para o dia 06 de abril de 2020, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896951 Nr: 4305-11.2018.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ILCIMAR DOS SANTOS ARANHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GOMES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

BARROS ZAGO - OAB:OAB/MT 19352-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Querelante para manifestar se há interesse no 

prosseguimento do feito, bem como o teor da certidão do Sr. Meirinho de fl. 

53, ante a não localização da parte Querelada, em 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010640-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010640-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: AIR 

EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de reclamação proposta por ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, 

em face de AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDADE ANONIMA,. A 

reclamante aduz em síntese: - que adquiriu passagem aérea de ida de São 

Paulo-SP para a cidade de Madri na Espanha, com embarque em São Paulo 

na data de 01/08/2019, com previsão de saída às 14:10 (hora local) e 

chegada no aeroporto da cidade de Madri em 02/08/2019 às 05:15 (hora 

local), local onde embarcaria para a cidade de Ibiza na Espanha, voando 

pela empresa VUELING AIRLINES S.A., com embarque previsto em 

02/08/2019 às 11:00 e chegada às 12:20 hs. Todavia ao chegar no 

aeroporto foi informada que o horário de partida do voo teria sido alterado 

para 20:15 horas, o que causou a perda do voo de conexão; - que foi 

fornecido pelo preposto da reclamada uma declaração do atraso, que 

segundo a informação prestada pela reclamada, ao ser apresentada seria 

remarcado outro voo sem qualquer custo; - que ao chegar em Madri foi 

surpreendida pela funcionária da empresa área Vueling, que explicou que 

a declaração não teria efeito algum para fins de remarcar o bilhete para 

Ibiza e que a autora teria que adquirir nova passagem área; - que comprou 

outra passagem extra de 297 (duzentos e noventa e sete) euros, 

correspondente a R$ 1.298,64 (um mil duzentos e noventa e oito reais e 

sessenta e quatro centavos); - que somente chegou em seu destino final 

as 20:55 hs, ou seja, com mais de dez horas de atraso, do horário 

inicialmente previsto, comprometendo o gozo da sua primeira diária no 

hotel. Diante de todo o ocorrido pleiteia indenizações por danos morais e 

materiais. Em contestação, a reclamada alega que o atraso se deu em 

razão de manutenção não programada na aeronave, fato absolutamente 

imprevisíveis e inevitáveis; por fim alega que não praticou ato ilícito, bem 

como, que não restou comprovado nos autos o dano moral alegado. 

Assim, pede a improcedência da presente ação. É o suficiente a relatar. 

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. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Rejeito a preliminar alegada, uma vez que, se 

trata de cadeia de fornecedores, o que implica em responsabilidade 

solidária de todos os seus integrantes, nos termos do art. 7º, parágrafo 

único e ss do CDC. 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. 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. A reclamada alega 

que no caso em apreço deve-se observar a convenção de Montreal. É 

salutar informar que desde a entrada em vigor do Código de Defesa do 

Consumidor, a responsabilidade civil decorrente da má prestação dos 

serviços pelas companhias aéreas é regulada pela legislação 

consumerista, afastando-se, a Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações pela Convenção de Haia e Montreal. Ademais, 

não se mostra aplicável a Convenção de Montreal, porquanto a tese que 

sobreveio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331/RJ pelo 

Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, está adstrita às 

discussões sobre prazo prescricional e sobre limitação da indenização 

por extravio de bagagem em viagem aérea internacional, o que não é o 

caso dos autos. Pois bem. Verifico a demonstração nos autos de que 

houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de 

cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por 

razões de manutenção não programada na aeronave, ou qualquer outro 

motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de 

transporte aéreo. Nesse sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. PERDA DA 

CONEXÃO. ATRASO DE UM DIA NO EMBARQUE. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM 

CONCRETO. QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

MAJORAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, 

Nº 71008816936, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 27-08-2019). Grifei. 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 do de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. 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 
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hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Quanto aos danos materiais, 

comprovada a despesa realizada com a compra de novo bilhete para o 

destino final, deve ser restituído à parte Reclamante o valor de R$ 

1.298,64 (um mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), devidamente atualizado. No caso concreto, a chegada ao 

destino final com mais de 10h (dez horas) de atraso, o fato ultrapassa o 

mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida 

cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. 

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. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

condenar a Reclamada: a) restituir o valor de R$ 1.298,64 (um mil 

duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), a título de 

danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e, 

correção monetária (INPC), a partir da citação; e, b) pagar o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. 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. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação da MM.ª Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 

executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014499-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA GONCALVES MONSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014499-19.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ROSA GONCALVES MONSI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta 

por JOSÉ ROSA GONÇALVES MONSI, em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A, objetivando declaração de inexistência de debito e 

indenização por danos morais. No caso sub judice, 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 

examina as preliminares alegada pelo Reclamado diante do indeferimento 

do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. O 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

vez que não contraiu dívidas com esta. Em contestação, a parte 

Reclamada requereu a improcedência da demanda, aduzindo que parte 

autora habilitou a linha telefônica nº (66) 99633-9105 (conta 0211106476), 

em 31.03.2014, o que ocasionou a emissão de faturas mensais, 

oportunidade em que juntou documentos, (relatório de chamadas, faturas, 

telas sistêmicas com vasto histórico de pagamento, tela de débito e tela de 

cadastro), em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes 

e consequente débito. No caso, a prova produzida em contestação 

(relatório de chamadas, faturas, telas sistêmicas com vasto histórico de 

pagamento, tela de débito e tela de cadastro) demonstra a ausência de 

elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da dívida. No que 

se refere à notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado 

do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela 

diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do 

cadastro de proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a 

Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que tange ao envio da 

referida notificação, não é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de 

proteção ao crédito. - PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da prova produzida 

pela parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, 

bem como, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da 

parcela discutida na petição inicial, é de se concluir pela sua parcial 

procedência no valor de R$ 211,41 (duzentos e onze reais e quarenta e 

um 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. Assim 

sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e 

parcial procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, e: 1- Opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento do 

débito em discussão no valor de R$ 211,41 (duzentos e onze reais e 

quarenta e um centavos), corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014478-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT19878/O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA OAB - MT21022/O (ADVOGADO(A))

CELINA TAVARES BORGES OAB - 274.042.931-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THABATHA MELISSA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

VALTER NOBRE CASTELO BRANCO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014478-43.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ESCOLA CECILIA MEIRELES LTDA - ME REPRESENTANTE: 

CELINA TAVARES BORGES REQUERIDO: VALTER NOBRE CASTELO 

BRANCO NETO, THABATHA MELISSA PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e no 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. Compulsando detidamente os autos verifico que as 

partes se compuseram amigavelmente. Desse modo, HOMOLOGO O 
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ACORDO presente no evento 28277107 mediante sentença, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente 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 a homologação da MM. Juíza 

Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

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. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

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

Processo Número: 1012371-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012371-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Relatório. Trata-se de 

reclamação, proposta por MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA em desfavor 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A(Atual Denominação de 

BANCO FINASA BMC S.A), objetivando baixa de gravame. Em síntese o 

autor aduz: - que o banco/Réu demandou contra si, ação de busca e 

apreensão, código 450208, onde foi comprovado a indevida cobrança, 

tendo o processo transitado em julgado em 23/07/2015; afirma que o 

pedido de baixa de gravame foi solicitado àquele juízo, todavia, foi 

informado que deveria promover ação autônoma; -que diante da vasta 

documentação requer o deferimento do pedido de baixa de gravame. 

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 ou há pedido de julgamento, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento 

antecipado. No caso concreto, verifico que a parte Autora deixou de 

apresentar documentos necessários a fim de amparar suas alegações, ou 

seja, inexiste nos autos a comprovação de pagamento, quitação de 

contrato, etc., ou qualquer outro, que comprove a quitação do contrato de 

financiamento referente ao veículo S10 EXECUTIVE, modelo/ano 

2008/2009, placa NPI 5010, cor prata, chassi 9BG138SU09C424484, 

RENAVAM 990312518 objeto dos autos. O autor tão somente acostou 

cópia do processo de busca e apreensão, o que não serve para dar 

guarida ao pedido do autor, pois, ao contrário do que relata o autor na 

inicial, o processo foi extinto sem julgamento de mérito nos termos do art. 

267, incisos I e IV do CPC/73, e não por cobrança indevida e suposta 

fraude, como relata o autor. Assim, caberia ao reclamante trazer aos 

autos documentos que comprovasse minimamente a inexistência de debito 

em relação ao veículo, para então pleitear a baixa do gravame. Ademais, o 

autor não impugnou especificamente a contestação, sabe-se que cabe ao 

autor impugnar especificadamente os fatos novos suscitados pelo réu em 

sua defesa, sob pena de admissão e, portanto, de incontroversa do fato 

(art. 374, III, CPC). O reclamado juntou documentos (contrato e nota 

promissória) nos eventos, 21020356 e 21020350, os quais não restaram 

impugnados pelo autor. Assim sendo, ainda que se considere a 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a 

demonstração da verossimilhança de suas alegações o que não se 

verifica no presente caso. A circunstância de existir relação de consumo 

não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também 

não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da 

hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações 

(CDC, art. 6º, inciso VIII). Desse modo, à medida que se impõe é de 

improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Isto posto, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MMª. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014544-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014544-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ADENILDA MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

Reclamação proposta por ADENILDA MARIA DOS SANTOS em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S/A, a parte reclamante pleiteia declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, 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 examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

aduz que a parte autora habilitou a linha telefônica nº. (66)99660-3374 

pelo período de 16/05/2018 a 28/10/2018, ocasionando faturas mensais, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (telas comprobatórias, tela cadastral, histórico de 

pagamentos e relatório de chamadas) em que se alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e consequente débito. 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. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do Pedido Contraposto. Diante da prova produzida pela parte Reclamada, 

dando conta da existência do serviço contratado, 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$ 
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169,97 (cento e sessenta e nove reais e noventa e sete 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. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, e; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito em 

discussão no valor de do valor de R$169,97 (cento e sessenta e nove 

reais e noventa e sete centavos) corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação; Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014987-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DOS SANTOS JARZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014987-71.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSIMAR DOS SANTOS JARZON REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

reclamação proposta por JOSIMAR DOS SANTOS JARZON em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, visando compensação por 

falha na prestação de serviços da Reclamada, vez que não tem qualquer 

conhecimento do debito e contrato que deu origem a negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada alega que o Autor possui relação jurídica 

com o banco/reclamado, bem como, realizou um empréstimo pessoal no 

valor de R$ 2.000,00, a serem pagos em 20 (vinte) parcelas, todavia o 

autor pagou a 1ª parcela de forma parcial, ocasionando a negativação. 

Requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (proposta de abertura de conta corrente devidamente 

assinada, extrato bancário), em que se alega a existência de relação 

jurídica entre as partes e o consequente débito. A parte autora pugna pela 

extinção da reclamação em razão da necessidade de perícia, o que não 

prospera, vez que os documentos presentes nos autos são suficientes ao 

deslinde da controvérsia. No caso, verifico que a prova produzida em 

contestação (proposta de abertura de conta corrente devidamente 

assinada, extrato bancário), demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim sendo, à medida 

que se impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, e indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, 

vez que não restou comprovado o dolo da parte autora, extinguindo o feito 

com resolução 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014820-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014820-54.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS VIEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Relatório. Trata-se de reclamação proposta por JEAN CARLOS VIEIRA, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, o cerne da controvérsia consiste 

em analisar a legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no 

cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada. 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. A Reclamada, apesar de 

devidamente citada e de ter comparecido na audiência de conciliação, 

deixou de apresentar defesa, razão pela qual, nos termos do art. 344, do 

CPC, reconheço a revelia. 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. 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. 

Diante da negativa da parte Reclamante, cabia à parte Reclamada 

comprovar a regularidade do débito e a existência da relação jurídica entre 

as partes, apresentando o contrato devidamente assinado, ou o áudio da 

gravação, se a contratação foi realizada por “call center”, ônus do qual 

não se desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Impende salientar 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. De outro lado, insta consignar que a parte 

Reclamante possui registro (s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui 

discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a Súmula 385/STJ, não 

havendo que se falar em indenização a título de dano moral. 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 
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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. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 344 e 487, 

inciso I, ambos do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: 

a)reconhecer a revelia da parte Reclamada; b)declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 170,97 (cento e setenta reais e noventa e sete 

centavos) objeto da lide; c) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais 

despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da 

parte Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015122-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015122-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA CLAIR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por JOSÉ 

CARLOS OLIVEIRA CLAIR, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne 

da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome 

da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação 

de que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 73,99 (cinquenta e sete reais e sete 

centavos), que ensejou a 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(es). Da 

Necessária Designação de Audiência de Instrução e Julgamento. Rejeito a 

preliminar, vez que a demanda versa sobre matéria de direito, sendo 

dispensável a instrução no presente caso. Impossibilidade de Inversão do 

Ônus da prova. Inaplicabilidade do Art. 6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. Ausência de Consulta 

Extraída no Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito O documento 

acostado pela parte reclamante é suficiente ao deslinde da controvérsia. 

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. 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. Impende salientar 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. 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. Insta consignar que a 

parte Reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no 

entanto, são supervenientes à discutida na presente reclamação, o que 

afasta a incidência da Sumula 385/STJ. Inobstante a não aplicação da 

referida súmula, a existência de outro(s) apontamento(s), como no 

presente caso, deve(m) ser levado(s) em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e 

prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 73,99 (cinquenta e sete reais e sete centavos); e, b) 

condenar a parte 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 da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito. 

Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da 

parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 
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executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014210-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014210-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS VIEIRA DA ROCHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de 

reclamação proposta por LUIZ CARLOS VIEIRA DA ROCHA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO, objetivando declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais. Por ordem cronológica, passo a 

análise das preliminares arguidas pela reclamada. Preliminares - DA 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA E EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA 

Deixo de acolher a preliminar, uma vez que, consta nos autos declaração 

de residência, como também comprovante do Serasa, sendo estes 

suficientes para a análise da controvérsia. Ultrapassada as preliminares, 

passo ao exame do mérito. A parte Reclamante propôs a presente ação 

objetivando a declaração de inexistência de débitos, bem como ser 

ressarcido por danos morais que entende ter sofrido em razão da inclusão 

de seu nome nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que não manteve relação 

comercial com esta. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de 

danos morais, visto que a inserção do nome do Reclamante nos órgãos 

protetivos de crédito foi efetuada de forma regular em decorrência do não 

adimplemento de seus débitos, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. 

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. Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços. 

Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação (contrato 

devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que as 

telas sistêmicas apresentadas não contém informações suficientes, 

assim, não se prestam à comprovar a relação jurídica entre as partes e o 

consequente débito. 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. Impende salientar 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. 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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da 

inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 125,03 (cento e vinte e 

cinco reais e três centavos) objeto da lide; b) condenar a parte 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 da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. 

Decorrido o prazo recursal, havendo pedido de execução do(a) 

reclamante, proceda a alteração no sistema para execução de sentença. 

Em seguida, apresentando o cálculo do valor devido, intime-se o(a) 

executado(a) para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, sem 

impugnação, expeça-se Alvará Judicial. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015185-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AUGUSTO ABILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015185-11.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SILVIO AUGUSTO ABILIO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SILVIO AUGUSTO 

ABILIO em desfavor de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, objetivando declaração de inexigibilidade de debito e 
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indenização por danos morais. No caso sub judice, 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 

examina as preliminares alegada pelo Reclamado diante do indeferimento 

do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. O 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexigibilidade de débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada. 

Afirma na exordial, que em visitas/compras numa das lojas da Rede 

Pernambucanas, foi-lhe oferecido um Cartão Pernambucanas, o qual 

realizou todo o procedimento para a aquisição, contudo tal cartão nunca 

chegou em sua residência, assim, desconhece o debito cobrado, vez que 

não recebeu o cartão, requer a declaração de inexigibilidade de debito, e 

indenização por danos morais. Em contestação, a parte Reclamada aduz, 

que diferentemente do alegado pela parte reclamante, o autor celebrou um, 

“Contrato de Prestação de Serviços de Emissão e Administração de 

Cartão de Crédito” de n.º 302276506789817, o que ocasionou a emissão 

de faturas mensais, oportunidade em que juntou documentos, (faturas e 

contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contratação), em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes e consequente débito. Analisando 

detidamente as provas acostadas pelo reclamado, verifica-se que o 

cartão de credito que originou o debito não se refere a cartão da rede 

Pernambucanas como alegado pelo reclamante, e sim, “ cartão UZE - Sup 

Big Master” (supermercado). No presente caso, tenho que a prova 

produzida em contestação (faturas e contrato devidamente assinado 

acompanhado de documentos pessoais apresentado no momento da 

contratação) demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços em contrapartida a parte autora 

não comprova o pagamento da dívida. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, extinguindo o feito com resolução 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014540-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREZIA SOUZA LEITE (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))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014540-83.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CREZIA SOUZA LEITE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por CREZIA SOUZA LEITE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando a declaração inexistência 

de débito e indenização por danos morais. Preliminar. Incompetência do 

Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia 

técnica. A preliminar não merece guarida, pois, a princípio, não se 

vislumbra a necessidade de realização de perícia ou vistoria técnica, para 

o escorreito julgamento da ação. Passo a análise do Mérito A parte Autora 

alega que a reclamada lhe imputou duas faturas referentes a recuperação 

de consumo sob a alegação de irregularidade no medidor, sendo uma, 

R$422,82(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos) e 

outra de R$4.596,69,(quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e 

sessenta e nove centavos) relata que não possui condições de pagar tais 

débitos, bem como, não consumiu tais valores. Afirma, que procurou o 

Procon para a solução da questão, todavia, sem êxito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. A reclamada em sede de contestação aduziu que não 

há irregularidade na cobrança, pois, se trata de recuperação de consumo, 

decorrentes dos meses que foram computados a menor. Dessa forma, 

afirma ser o valor condizente com o real consumo utilizado pela 

Requerente. Diante da não concordância da parte Reclamante, cabia à 

parte Reclamada comprovar a regularidade do débito, apresentando o TOI- 

(termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor 

que foi reprovado segundo suas avaliações. Ônus do qual não se 

desincumbiu”, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Ademais, cumpre 

destacar que cabe à Reclamada 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 ao consumidor o ônus de eventual irregularidade no 

medidor, pois não é razoável que permaneça comodamente por meses 

sem verificar os medidores e depois venha por todo esse tempo proceder 

revisão do faturamento que alcança valores significativos. Nesse passo, é 

a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato 

danoso ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte 

consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem 

dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações. Dessa forma, considerando a nulidade da cobrança em 

desfavor do Autor, deve ser declarada a inexistência do respectivo 

débito. No que tange ao pleito por danos morais, tenho que este merece 

juízo de procedência, haja vista que restou demonstrado nos autos a 

inclusão indevida do nome do autor no rol dos inadimplentes em razão do 

debito indevido discutido nos autos. 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. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar inexistentes os débitos 

referentes a recuperação de consumo nos valores de 

R$422,82(quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) e 

R$4.596,69 (quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e 

nove centavos); b) CONDENAR, a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e, 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao Órgão de 
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Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) determinando a baixa em definitivo dos 

dados da parte Reclamante nos seus registros, relativo ao(s) débito(s) ora 

discutido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, sem nenhum custo para a parte 

Reclamante, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais 

despesas decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da 

parte Reclamada. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014828-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRA DANGELE CANDIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014828-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NAIRA DANGELE CANDIDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. Consigno 

que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual 

passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NAIRA DANGELE CÂNDIDA DOS SANTOS MEDEIROS em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais. No caso sub judice, 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 examina as 

preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente 

a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

em razão da negativação indevida. Em contestação, a parte Reclamada 

aduz que a parte reclamante é titular da unidade consumidora 

6/2065458-8, e deixou de efetuar o pagamento das faturas, requereu a 

improcedência da demanda, oportunidade em que informou que a 

requerente inclusive teria utilizado uma das faturas como comprovante de 

endereço no processo (nº. 8017481-23.2015.811.0003), juntou 

documentos, (print da fatura utilizada no referido processo e tela de 

débitos), em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes 

e consequente débito. Em consulta ao sistema Projudi, verifiquei a 

existência do referido processo, onde consta a fatura pertencente a 

unidade consumidora 6/2065458-8, em nome da autora, sendo a mesma 

utilizada como comprovante de seu endereço. Desse modo, tenho que a 

prova produzida em contestação, não impugnada pela reclamante, 

demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida 

e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. No que se refere à notificação prévia, esclareço que é 

entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que a responsabilidade pela diligência prevista no art.43, §2º, do CDC é do 

órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, entendimento que 

inclusive originou a Súmula 359, que dispõe que “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Portanto, eventual irregularidade no que 

tange ao envio da referida notificação, não é de responsabilidade da ré, 

mas sim do órgão de proteção ao crédito. Assim sendo, à medida que se 

impõe é de improcedência dos pedidos iniciais e parcial procedência do 

pedido contraposto. - Do 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 das faturas discutida na petição inicial, 

é de se concluir pela sua procedência no que se refere as seguintes 

faturas de: R$ 47,10, R$158,40, R$ 86,83, R$ 15,29 e R$ 49,07. 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. DISPOSITIVO. Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL do pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda 

ao pagamento das seguintes faturas em discussão nos valores de : 

R$47,10, R$158,40, R$ 86,83, R$ 15,29 e R$ 49,07devendo ser corrigidas 

pelo INPC a partir do efetivo vencimento e acrescida de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, contados da citação. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014404-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014404-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARTUR DE LIMA PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

Reclamação proposta por ARTUR DE LIMA PEREIRA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, a parte reclamante pleiteia declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, 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 examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A 

parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, visando compensação por falha na 

prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida de 

valores e consequente negativação. Em contestação, a parte Reclamada 

aduz que a parte autora habilitou a linha telefônica nº. (66)99633-7730 em 

15/06/2015 para o plano pós pago, ocasionando faturas mensais, 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (telas comprobatórias, tela cadastral, tela de pagamentos, 

relatório de chamadas e faturas) em que se alega a existência de relação 
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jurídica entre as partes e consequente débito. A prova produzida em 

contestação (telas comprobatórias, tela cadastral, tela de pagamentos, 

relatório de chamadas e faturas), demonstra a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. - 

Do 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$ 96,70 (noventa e seis reais e setenta 

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. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao pagamento 

do débito em discussão no valor de do valor de R$ 96,70 (noventa e seis 

reais e setenta centavos) corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação; Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015187-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015187-78.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDERSON COSTA DE SOUZA REQUERIDO: OMNI 

FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação proposta por ANDERSON COSTA DE SOUZA, em desfavor de 

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

FUNDAMENTO E DECIDO Por ordem cronológica, passo a análise da 

preliminar arguida pela Reclamada. - CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE A 

preliminar não merece guarida, pois, a princípio, não se vislumbra a 

necessidade de realização de perícia, para o escorreito julgamento da 

ação. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. O Reclamante 

propôs a presente ação objetivando a declaração de inexistência de 

débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que entende ter 

sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

não possui débito com esta, pois, embora tenha assinado proposta de 

adesão de cartão de credito, o mesmo nunca chegou em sua residência. 

No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que 

a inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular em decorrência do não adimplemento de seus 

débitos, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. 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. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos 

qualquer demonstração inequívoca do débito (comprovante de entrega do 

cartão, recibos e-mail; etc...), a comprovar o alegado débito, as faturas 

acostadas não se prestam a comprovação do débito, seja por ser prova 

frágil bem como, por constar na última fatura o pagamento do suposto 

débito, (evento 28553753 pg. 6). 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. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito para o fim de: a) declarar a 

inexistência do débito no valor de R$ 51,69(cinquenta e um reais e 

sessenta e nove centavos), objeto da lide; b) condenar a parte Reclamada 

a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da 

citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Oficie-se ao 

SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 58 de 587



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015311-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REYLA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015311-61.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: REYLA MARIA ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por REYLA MARIA ALVES, 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, a parte reclamante pleiteia 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. No 

caso sub judice, 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 examina as preliminares diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte. É o suficiente a relatar, passo a 

análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, visando compensação por 

falha na prestação de serviços da Reclamada, ante a cobrança indevida 

de valores e consequente negativação. Em contestação, a parte 

Reclamada aduz, que a parte autora autorizou a ativação do plano 

SMARTVIVO CONTROLE PLUS 400 durante os meses de fevereiro/2016 a 

setembro/2016, ocasionando faturas mensais, requereu a improcedência 

da demanda, oportunidade em que juntou documento, (termo de adesão 

devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contração, relatório de chamadas e faturas) 

em que se alega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequente débito. A prova produzida em contestação (termo de adesão 

devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contração, relatório de chamadas e faturas), 

não impugnada pelo reclamante, demonstra a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. A 

empresa Ré comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e indefiro o pedido de litigância de 

má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte autora, extinguindo 

o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Isabel 

Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015245-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015245-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: WELLINGTON ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação proposta por WELLINGTON 

ALMEIDA DOS SANTOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais. FUNDAMENTO E DECIDO Por 

ordem cronológica, passo a análise das preliminares arguidas pela 

Reclamada. - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA E DA AUSÊNCIA 

DO EXTRATO OFICIAL DO SPC/SERASA Deixo de acolher as preliminares, 

uma vez que, consta nos autos declaração de residência, como também 

comprovante do SPC/Serasa, sendo estes suficientes para a análise da 

controvérsia. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. O 

Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débitos, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que não manteve qualquer relação comercial com esta. No mérito, 

a Reclamada aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a 

inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular em decorrência do não adimplemento de seus 

débitos, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. O pedido autoral é parcialmente procedente. 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. 

Assim sendo, cabe à Reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos 

qualquer 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. Impende salientar 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. 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 
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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. O dano moral 

decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso 

concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

86,99 (oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), objeto da lide; b) 

condenar a parte 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 da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015140-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA AQUINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015140-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: SAMARA AQUINO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta por SAMARA AQUINO DE SOUZA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aduz a reclamante: - que no dia 03/08/2018, a sua energia foi 

cortada pelos prepostos da reclamada sob o argumento que deveria 

adequar as suas instalações conforme os padrões atuais; - que no dia 

07/08/2018, ingressou com pedido judicial para religarem a sua energia, 

todavia o pedido foi negado; - que em razão do indeferimento do pedido e 

por ter outro medidor em sua residência solicitou o desligamento da UC 

objeto da demanda; - que não havia débitos na unidade consumidora; - 

que nos três meses subsequentes não recebeu cobrança; - que no dia 08 

de novembro chegou em sua residência a primeira fatura no valor de R$ 

117,09 (cento e dezessete reais e nove centavos), no dia 10 de dezembro 

de 2018 chegou a segunda fatura com valor deR$113,88(cento e treze 

reais e oitenta e oito centavos), e no mês de janeiro do corrente ano 

chegou a fatura com valor de R$ 84,54 (oitenta e quatro reais e cinquenta 

e quatro centavos); - que por discordar com as cobranças entrou em 

contato com reclamada, todavia sem êxito; - que ao tentear realizar 

compras a prazo no comercio, foi impedida, pois o seu nome foi 

negativado a mando da reclamada. Inconformada pleiteia declaração de 

nulidade dos débitos ora discutido e indenização por danos morais. Por 

outro lado, a parte ré aduz: - que o debito é legitimo, que ao fazer vistoria 

no local seus prepostos encontraram ligação à revelia, ou seja, auto 

religação, bem como inexiste qualquer ilicitude praticada, inexistindo dever 

de reparar. É o suficiente a relatar. Fundamento e Decido. Mérito. No 

presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, foi deferida 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. Assim sendo, cabe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços. Pois bem, analisando detidamente os autos verifico, que embora 

a reclamada alegue a ocorrência de auto religação, não apresentou 

provas, documentos indispensáveis (exigências do §1º do art. 175 da RN 

414/2010/ANEEL). No caso, verifico que razão assiste à reclamante, vez 

que a reclamada não impugnou o protocolo nº (895231452), bem como 

não trouxe provas a respeito da ligação à revelia, portanto, tenho que 

parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório conforme o 

disposto no art. 373, II, do CPC. Desse modo, caracterizado está o defeito 

do serviço, vez que não comprovou a legalidade dos débitos, 

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. O dano moral decorrente da negativação indevida, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, extinguindo o feito 

com resolução do mérito para o fim de: a) Confirmar a tutela concedida no 

evento 26505050; b) Declarar a nulidade dos seguintes débitos: fatura de 

novembro/2018 valor: R$117,09 (cento e dezessete reais e nove 

centavos); fatura de dezembro/2018 no valor de, R$113,88 (cento e treze 

reais e oitenta e oito centavos) e fatura de janeiro/2019 no valor de 

R$84,54 (oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) objeto da 

lide; c) Condenar a parte 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 da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Registre-se que 

eventuais despesas decorrentes desta determinação, serão de 

responsabilidade da parte Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013716-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ANDRADE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA PRADO (REQUERIDO)

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013716-27.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FELIPE DE ANDRADE MARQUES REQUERIDO: BMW 

FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., PAULA 

PRADO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Passo a análise do mérito. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta FELIPE DE ANDRADE 

MARQUES, em face de BMW FINANCEIRA S/A, e PAULA PRADO, tabeliã 

do Cartório de Protestos de Chapadão do Sul –MS, objetivando declaração 

de inexistência de débito e indenização por protesto indevido. O autor 

afirma que necessitou utilizar seu CPF para realizar compras no comercio, 

contudo, foi lhe negado o credito, afirma que o pagamento da dívida em 

questão ocorreu em um acordo judicial onde quitou integralmente o débito. 

No mérito, o primeiro reclamado admite a quitação da dívida, e afirma que 

por equívoco o CPF do reclamante foi levado ao protesto em nome de 

outro cliente, todavia, alega que inexiste dano moral indenizável, vez que 

realizou a baixa em tempo razoável. A segunda reclamada afirma que 

inexiste motivos para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, 

não fez parte da relação jurídica. Acolho os argumentos da segunda 

requerida, haja vista que não restou demostrada ilicitude na sua conduta, 

tão somente exerceu o seu oficio. Pois bem. No presente caso, restou 

demostrado o ato ilícito praticado pelo primeiro reclamado, haja vista que 

levou a protesto uma dívida que já estava quitada, ocasionando danos ao 

reclamante, como a rejeição de credito comercial, fatos estes, que 

ultrapassam o mero aborrecimento. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE 

RECORRIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE 

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A parte recorrente não se desincumbiu do 

ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da 

parte recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do 

protesto do seu nome no Cartório de Protesto . 2- Na hipótese, o referido 

protesto foi indevido , o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- O dano moral deve ser 

fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve 

ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(N.U 0001768-52.2014.8.11.0045, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no 

DJE 22/11/2019). No caso concreto, o fato, protesto indevido de dívida 

quitada, 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. Quanto ao pedido contraposto da segunda requerida, indefiro o 

pedido, vez que tais fatos fazem parte do cotidiano do oficio. Rejeito o 

pedido. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado pelo Reclamante 

para: a) confirmar a tutela concedida no evento 26293876; b) opinar pela 

improcedência do pedido indenizatório em desfavor da Reclamada, Paula 

Prado; c) declarar a inexistência da dívida objeto da lide; d) condenar a 

Primeira Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por 

cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir 

desta data (súmula 362 do STJ); e , e) indeferir o pedido contraposto da 

segunda reclamada. Extinguindo o feito, com julgamento de mérito. 

Oficie-se ao CARTÓRIO de Protestos da comarca de Chapadão do Sul – 

MS, determinando a baixa do protesto em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014218-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014218-63.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: NILZETE RAMOS DE SOUZA 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta NILZETE RAMOS DE SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 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, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Preliminar INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Do Mérito Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, foi deferida a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, já deferida no mov. 6.1, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 
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assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em 

síntese, a parte autora em inicial, nega a existência do débito de 

recuperação de consumo previsto na fatura no valor de R$ 3.491,89 ( três 

mil quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos). Em 

sede de contestação, a Reclamada argumentou a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em vistoria realizada 

por seus prepostos em 18/07/2019, juntou aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção sem a assinatura da parte reclamante. Desse 

modo, verifico que a prova juntada (TOI), foi produzida de forma unilateral, 

não servindo para instruir a defesa do reclamado, ante a inobservância do 

contraditório. Ora, não tendo a parte Reclamada juntado aos autos a cópia 

do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e do Laudo de Vistoria 

devidamente assinado pela reclamante ou seu representante legal, há de 

se concluir pela ilegitimidade da cobrança realizada pela concessionária 

do serviço de energia elétrica. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO 

- INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA 

NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE 

- FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME 

PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em ofensa ao 

Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão 

correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que 

a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da 

inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem 

como que é devida a cobrança do consumo recuperado. Preliminar 

rejeitada.Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor 

só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a 

fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela 

concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No 

caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao 

contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de 

forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, 

razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis 

que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica. Configura 

ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe 

foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência 

quanto à indenização por dano moral. (N.U 1002768-31.2016.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 27/03/2019)( N.U 1001885-02.2018.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019). Grifei. Partindo dessas 

premissas, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe. 

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, este não 

prospera, uma vez que não houve a suspensão no fornecimento de 

energia, tampouco a negativação do nome da autora. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a tutela antecipada deferida no evento 26012145 dos autos; 

b) DECLARAR a inexistência do débito referente à cobrança de 

recuperação de consumo, no valor de R$ 3.491,89 (três mil quatrocentos 

e noventa e um reais e oitenta e nove centavos) objeto da lide; e, c) 

indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 

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 da MMª. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015204-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015204-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto 

no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Ação declaração de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

JOÃO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. No caso sub 

judice, 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 examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Em contestação a Reclamada sustenta a legalidade da 

cobrança, aduzindo não haver qualquer irregularidade no procedimento 

adotado ao faturar o consumo da unidade consumidora, registrando o 

consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no 

equipamento de medição instalado na unidade cosumidora. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Tem-se que não há 

como se acolher a pretensão do Reclamante. Conforme se pode observar 

a dívida é legítima, tendo em vista que não restou comprovado qualquer 

irregularidade no procedimento de medição e faturamento do consumo, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Ademais, verifico que as 

faturas apresentadas nos eventos 27610117 e 27610118, referentes ao 

mês de setembro/2019 no valor de R$1.406,87 e outubro no valor de 

R$1.304,91, apresentam valores que não destoam totalmente ao discutido 

nestes autos, ou seja, o valor da fatura contestada (R$1.467,97), não é 

exorbitante como alegado pelo autor, estando dentro do padrão de valor 

que o reclamante costuma pagar, se comparada com as referidas faturas. 

Assim, em análise à situação fática e documentos juntados vê-se que a 

cobrança realizada foi legal, sem qualquer irregularidade. Não há qualquer 

ilicitude na cobrança da dívida. A questão posta em juízo desmerece 

maiores considerações. Destarte, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014718-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FREITAS MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014718-32.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANESSA DE FREITAS MORENO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório. Cuida-se de reclamação proposta por VANESSA DE 

FREITAS MORENO, em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de 

que não manteve relação jurídica com a reclamada, desconhecendo a 

origem da negativação no valor de R$ 167,79(cento e sessenta e sete 

reais e setenta e nove centavos), que ensejou a 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. Ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda O documento acostado pela parte reclamante é 

suficiente ao deslinde da controvérsia. 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. 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. Impende salientar 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. De outro lado, 

insta consignar que a parte Reclamante possui registro (s) negativo(s), 

anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), ou seja, aplicável ao caso concreto a 

Súmula 385/STJ, não havendo que se falar em indenização a título de dano 

moral. 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. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 167,79(cento e sessenta e sete 

reais e setenta e nove centavos); e, b) indeferir o pedido de indenização 

por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Oficie-se 

ao SPC/Serasa determinando a baixa em definitivo dos dados da parte 

Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas 

decorrentes desta determinação, serão de responsabilidade da parte 

Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014899-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLELSON SOUSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014899-33.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GLELSON SOUSA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por GLELSON 

SOUSA DA COSTA, em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pela reclamada. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO Acolho a 

preliminar, passa-se a constar no polo passivo da demanda, Banco 

Bradesco S/A. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Rejeito a preliminar, 

haja vista não estar condicionada a prestação jurisdicional ao 

esgotamento da via administrativa. Ultrapassada as preliminares, passo ao 

exame do mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando a 

declaração de inexistência de débito, bem como ser ressarcido por danos 

morais que entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos 

órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que não manteve relação comercial com esta. No 

mérito, o Reclamado aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a 

inserção do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi 

efetuada de forma regular, uma vez que, autor utilizou os seus serviços 

de cartão de credito, porém não cumpriu com sua obrigação, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido 

autoral é parcialmente procedente. 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. Assim sendo, cabe à 

parte Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos qualquer 

documento que demonstre a contratação, bem como a utilização do 

serviço como, (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; 

etc...). 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 
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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. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

446,72(quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos); 

b) condenar a parte 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 da citação e, correção monetária (INPC), a 

partir do arbitramento. c) acolher o pedido de retificação do polo passivo 

para constar Banco Bradesco S/A. Oficie-se ao SPC/Serasa determinando 

a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação, 

serão de responsabilidade da parte Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015131-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ALVES DA COSTA (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015131-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVERALDO ALVES DA COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

lei 9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de 

Reclamação proposta por EVERALDO ALVES DA COSTA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, objetivando a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. No caso sub judice, 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 examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É 

o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, visando compensação por falha na prestação de serviços da 

Reclamada, uma vez que não possui debito, bem como relação jurídica 

com esta. Em contestação, a parte Reclamada aduz que o Autor habilitou a 

linha telefônica nº (66) 99924-5110, ocasionando faturas em aberto 

requereu a improcedência da demanda, oportunidade em que juntou 

documentos, (contrato devidamente assinado acompanhado de 

documentos pessoais apresentado no momento da contração, telas 

sistêmicas de debito e relatório de chamadas), em que se alega a 

existência de relação jurídica entre as partes e consequente débito. A 

parte Reclamante apresentou impugnação alegando necessidade de 

perícia, rejeito o pedido da reclamante, haja vista que os documentos 

acostados autos, são suficientes a solução da controvérsia. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a prova produzida em contestação 

(contrato devidamente assinado acompanhado de documentos pessoais 

apresentado no momento da contração, telas sistêmicas de debito e 

relatório de chamadas), demonstra a ausência de elementos para declarar 

a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. - Do 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$ 143,39(cento e quarenta e três reais e trinta e nove 

centavos). Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos 

pedidos iniciais e procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, em via de consequência; 1- 1- Opino pela PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto e, determino que a parte autora proceda ao 

pagamento do débito em discussão no valor de R$ 143,39(cento e 

quarenta e três reais e trinta e nove centavos) devendo ser corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo vencimento e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da citação. 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014833-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL MARQUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014833-53.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIEL MARQUES OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Relatório. Trata-se de reclamação proposta por ELIEL MARQUES 

OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. 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$ 168,96 (cento e sessenta e oito reais e noventa e 

seis centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 
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9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Preliminares. Da Necessária Designação de Audiência de 

Instrução e Julgamento. Rejeito a preliminar, vez que se trata de matéria de 

direito, sendo, portanto, dispensável a instrução. Impossibilidade de 

Inversão do Ônus da prova. Inaplicabilidade do Art. 6°, VIII,do Código de 

Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em 

sede de contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto 

se trata de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. 

Situação essa que será analisada em momento posterior. Ausência de 

Documento Indispensável para a Propositura da Demanda (comprovante 

de endereço) e Consulta Extraída do Balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Rejeito as preliminares. 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. 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. Contudo, 

verifico que o reclamante possui duas restrições pré-existentes que estão 

sendo discutida em juízo (autos 1014829-16.2019.8.11.0003 e 1014798 

93.2019.8.11.0003), 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). Impende salientar 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. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) declarar a inexistência do débito no 

valor de R$168,96 (cento e sessenta e oito reais e noventa e seis 

centavos); e, b) indeferir o pedido de indenização por dano moral, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

referente à negativação aqui discutida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos 

da Lei nº 9.099/95). 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014425-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014425-62.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERIVALDO GOMES DA SILVA REQUERIDO: BANCO CSF 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 

9.099/95. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ERIVALDO GOMES DA SILVA em desfavor de 

BANCO CSF S/A, objetivando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. É o suficiente a relatar, passo a análise do 

Mérito. A parte reclamante afirma, que no momento da contratação do 

cartão de crédito foi informada que o cartão chegaria no seu endereço, da 

mesma forma chegaria uma carta com uma senha do cartão, e que 

bastaria a ligação para a central de atendimento para desbloqueio do 

cartão, alega que o cartão nunca chegou. Em contestação, a parte 

Reclamada aduz que cartão fora emitido e impresso na loja na mesma data 

da adesão ao cartão e em seguida o cartão fora desbloqueado e utilizado 

pelo Reclamante, posteriormente realizou diversas compras no comercio, 

bem como realizou pagamentos, não merecendo assim, não prospera a 

alegação do não recebimento do cartão. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o Reclamado logrou êxito em demonstrar a legitimidade do 

débito, portanto, tenho que 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. A empresa Ré comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento da 

dívida. Assim sendo, à medida que se impõe é de improcedência dos 

pedidos iniciais. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância 

com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução 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 da MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015189-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1015189-48.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEORGIA ZANOTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da 

Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de reclamação proposta por GEORGIA 
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ZANOTTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, a parte reclamante pleiteia indenização por danos morais 

decorrentes de queda de energia. Mérito. Da análise dos autos verifico 

que parcial razão assiste à Reclamante, uma vez que a Reclamada não 

impugnou os números de protocolo de atendimento apresentados, nem 

mesmo trouxe aos autos os áudios de suas gravações, a fim de 

desconstituir as alegações da parte autora. Portanto a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte Reclamante por 

mais de 36 (trinta e seis) horas sem qualquer justificativa para tal 

ocorrência, é fato incontroverso nos autos. Na hipótese, caracterizado 

está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativa a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados. Por fim, 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. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer o fato descrito na petição 

inicial como má prestação de serviço; b) condenar a parte Reclamada a 

pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por 

dano moral, 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. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014442-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEDSON CLEVE SIQUEIRA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014442-98.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JEDSON CLEVE SIQUEIRA LINO REQUERIDO: BRADESCO 

SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de reclamação proposta por 

JEDSON CLEVE SIQUEIRA LINO, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

objetivando a declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais. Por ordem cronológica, passo a análise da preliminar 

arguida pela reclamada. Preliminar. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

Acolho a preliminar, passa-se a constar no polo passivo da demanda, 

BANCO BRADESCARD S/A. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do 

mérito. O Reclamante propôs a presente ação objetivando a declaração de 

inexistência de débito, bem como ser ressarcido por danos morais que 

entende ter sofrido em razão da inclusão de seu nome nos órgãos 

restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que não manteve relação comercial com esta. No mérito, o 

Reclamado aduz pela inocorrência de danos morais, visto que a inserção 

do nome do Reclamante nos órgãos protetivos de crédito foi efetuada de 

forma regular, uma vez que, autor utilizou os seus serviços de cartão de 

credito, porém não cumpriu com sua obrigação, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O pedido autoral é 

parcialmente procedente. 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. Assim sendo, cabe à parte 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços. Inexiste nos autos qualquer 

documento que demonstre a contratação ou a utilização do serviço como, 

(contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...). 

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. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do 

mérito para o fim de: a) declarar a nulidade dos contratos e os respectivos 

débitos no valor de R$ 870,46(oitocentos e setenta reais e quarenta e seis 

centavos) referente ao contrato nr. 4271642295386018 e R$ 

2.160,36(dois mil cento e sessenta reais e trinta e seis centavos) 

referente ao contrato nr. 4271642295386018, objeto da lide; b) condenar a 

parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do 

arbitramento; c) acolher o pedido de retificação do polo passivo para 

constar BANCO BRADESCARD S/A. Oficie-se ao SPC/Serasa 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, 

relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta 

determinação, serão de responsabilidade da parte Reclamada. 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 da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011308-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO GONCALVES AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011308-63.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME EXECUTADO: EDUARDO 

GONCALVES AMORIM Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por EDUARDO GONÇALVES AMORIM, alegando 

prescrição do título extrajudicial. Mérito. O Executado alega que requereu a 

desistência do contrato na semana seguinte a de sua celebração, contudo 

por se passar vários anos descartou o comprovante, afirma que o 

contrato está prescrito. A parte Exequente manifestou alegando, que não 

transcorreu o prazo prescricional, vez que a liquidação/encerramento do 

contrato é prevista para 15/12/2015, e como o executado solicitou a 

desistência, subsiste o valor da multa de 30% e encargos previsto no 

contrato. Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico que razão 

assiste ao Embargante, haja vista que, conforme os documentos 

acostados, a liquidação e encerramento do contrato ocorreu em 

15/12/2015, todavia o executado não tinha parcelas a serem pagas, pois 

assinou a desistência na semana seguinte, contrário seria, se o 

embargante tivesse parcelas a serem pagas, que certamente iniciaria o 

prazo a partir do vencimento da última parcela. Assim o termo inicial da 

cobrança da multa e encargos, é a do mês do pedido de desistência qual 

seja, dezembro de 2012. In casu, considerando-se o prazo prescricional 

de cinco anos, é certo que ao autor caberia o ingresso da ação até o ano 

de 2017, porém o fez em data posterior; assim, operou-se a prescrição. 

Assim sendo, a medida que se impõe é de procedência dos embargos à 

execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 920, inciso II, 

opino pela PROCEDÊNCIA dos Embargos à Execução interpostos pelo 

embargante, extinguindo feito com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014601-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ESTRELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014601-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDER ESTRELA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Pois bem. Trata-se de Reclamação proposta 

por EDER ESTRELA DOS SANTOS, em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S/A, a parte reclamante pleiteia declaração de inexistência de débitos e 

indenização por danos morais. No caso sub judice, 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 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. É o 

suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. A parte reclamante pleiteia 

a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, 

visando compensação por falha na prestação de serviços da Reclamada, 

ante a cobrança indevida de valores e consequente negativação. Em 

contestação, a parte Reclamada aduz, que a parte autora autorizou a 

habilitação do pacote de serviços “Ilimitado Fixo Móvel e Local” em sua 

linha telefônica de nº (66) 3022-2918, em 16/06/2017, ocasionando 

faturas mensais, requereu a improcedência da demanda, oportunidade em 

que juntou documentos, (Áudio da contratação, telas comprobatórias, tela 

cadastral, relatório de chamadas e faturas) em que se alega a existência 

de relação jurídica entre as partes e consequente débito. A prova 

produzida em contestação (Áudio da contratação, telas comprobatórias, 

tela cadastral, relatório de chamadas e faturas), não impugnada pelo 

reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a 

inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos 

necessários à configuração da responsabilidade civil. A empresa Ré 

comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a parte 

autora não comprova o pagamento da dívida. Assim não há como se 

acolher a declaração de inexistência de débito. No que se refere à 

notificação prévia, esclareço que é entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade pela diligência 

prevista no art.43, §2º, do CDC é do órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito, entendimento que inclusive originou a Súmula 359, 

que dispõe que “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Portanto, 

eventual irregularidade no que tange ao envio da referida notificação, não 

é de responsabilidade da ré, mas sim do órgão de proteção ao crédito. 

DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da 

Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, e indefiro o pedido de litigância de 

má-fé, vez que não restou comprovado o dolo da parte autora, extinguindo 

o feito com resolução de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Isabel 

Cristina M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013728-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BORGES NATES (REQUERENTE)

TAMIRES REGINA FREITAS NATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PABLO CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013728-41.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TAMIRES REGINA FREITAS NATES, APARECIDO BORGES 

NATES REQUERIDO: DOUGLAS SERGIO CAETANO DA SILVA, DIEGO 

PABLO CAETANO DA SILVA Vistos, etc. Relatório. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por TAMIRES REGINA FREITAS NATES PIO e 

APARECIDO BORGESS NATES em desfavor de DOUGLAS SERGIO 

CAETANODA SILVA, LUZ E DIEGO PABLO CAETANO DA SILVA, Os 

Requerentes aduzem: - que firmaram “CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

COMERCIAL”, cujo objeto tratava-se da compra e venda da empresa 

Correspondente Bancário Crédito Fácil Ltda., CNPJ nº 19.833.772/0001-32; 

consoante o disposto na “cláusula 2ª –das obrigações”, restara ajustado 

entre as partes que os compradores, ora Requeridos, a partir da data da 

assinatura do referido contrato assumiriam “todas as dívidas referente ao 

escritório e seu CNPJ incluindo as fiscais trabalhista e dívida com 

terceiros; bem como o disposto na “cláusula 6ª –do imóvel” de que o 

imóvel onde encontrava-se a empresa era alugado, e que os Requeridos 
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assumiriam o referido contrato de locação do estabelecimento, devendo 

cumprir com todas as obrigações, especialmente, seu adimplemento 

mensal no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), ocorre que os 

mesmos não cumpriram, tendo ocasionado a cobrança judicial dos 

aluguéis em face destes Requerentes, os quais vem suportando tais 

prejuízos até a presente data; pleiteiam o recebimento dos valores já 

desembolsado devidamente atualizado. 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 O primeiro 

Reclamado, apesar de ter comparecido em audiência de conciliação não 

apresentou contestação, o segundo Reclamado devidamente citado, 

deixou de comparecer na audiência de conciliação, razão pela qual, nos 

termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95, e artigo 344 do CPC, reconheço à 

revelia de ambos. 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. Em conformidade com o 

Enunciado 20, do FONAJE, cabe à parte requerida comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário, serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem 

mesmo a oferta de contestação, por advogado regularmente constituído, 

ou a presença deste na audiência, afasta a obrigação do comparecimento 

do demandado, salvo se for por motivo justificado. Assim, uma vez 

comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, inadimplência de 

obrigações contratuais, cumpria à parte Requerida provar o contrário 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte 

autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido dos autores ser julgado procedente. DISPOSITIVO. Ante 

o exposto, com fundamento nos artigos 344 e 487, inciso I, ambos do CPC 

c.c. artigo 20, da Lei nº 9.099/95, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial para: a) reconhecer a revelia dos Reclamados; e, b) 

condenar a parte Reclamada a pagar a importância de R$ 33.029,62 (trinta 

e três mil, vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), acrescida de 

juros legais 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), 

contados a partir do vencimento, 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 da 

MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão 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. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011738-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011738-15.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUIS FELIPE MONTEIRO 

CHIAPINOTTO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Consigno que 

a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da 

Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIS 

FELIPE MONTEIRO CHIAPINOTTO contra OI BRASILTELECOM objetivando 

declaração de inexistência de débito e Indenização por danos morais por 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida de 

forma genérica afirma que não praticou ato ilícito, sendo indevido, 

portanto, o dano moral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Mérito. No mérito, a questão posta à liça 

dispensa maiores considerações, uma vez que a Ré na sua contestação 

não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a 

afirmar que não há provas do Dano Moral. Salienta-se que o princípio do 

ônus da impugnação especificada exige a exposição individualizada em 

relação aos fatos articulados pela parte-autora na petição inicial, de modo 

que ao deixar de impugnar algum fato, incide sobre ele a presunção de 

veracidade. Quanto à pretensão de declaração de inexistência de relação 

jurídica e de inexistência de débito nada disse a Ré, incidindo sobre tais 

fatos a presunção de veracidade. Resta incontroverso dos autos que os 

valores cobrados pela Ré não são devidos. Resta incontroverso dos 

autos que os valores cobrados pela Ré não são devidos, o ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Dos autos extrai-se que a Ré não se desincumbiu de 

seu ônus, pois não impugnou os fatos alegados pelo Autor e nem juntou 

qualquer documento que possibilitasse comprovar suas assertivas. De 

outro norte, a reclamante juntou documentos, onde consta informação de 

que tais débitos foram lançados no rol de maus pagadores. Assim, a 

declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe. Quanto aos 

danos morais, diante dos fatos guerreados, o presente caso extrapola o 

aborrecimento e mero dissabor, sendo tal situação, apta a indenizar a 

reclamante por danos morais, posto que mesmo tendo realizado inúmeras 

reclamações à ré, e nunca teve suas solicitações atendidas e ainda teve 

seu nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito. 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. No caso dos autos o dano moral subsiste 

pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu direito, 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$ 5.000,00 (cinco 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). Assim, o feito deve 

ser julgado procedente. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). Torno a 

antecipação de tutela em definitiva. RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos objeto da lide, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 
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relação unicamente a este débito; Sem custas e nem condenação ao 

pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do MMª. Juíza de 

Direito. Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 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. Publicada no PJE. Rondonópolis-MT. Tatyana 

Lopes de Araujo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014246-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PERES CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014246-31.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERICA PERES CALIXTO 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ÉRICA PERES CALIXTO 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

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, uma vez 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Preliminar INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA Rejeito a preliminar de 

incompetência de juízo para o deslinde do processo por necessidade de 

prova pericial, posto que as provas existentes nos autos se mostram 

suficientes para a elucidação da questão. Do Mérito Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

foi deferida a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

já deferida no mov. 6.1, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Em síntese, a parte autora em inicial, 

nega a existência do débito de recuperação de consumo previsto nas 

faturas com vencimento para o dia 30/10/2019 nos valores de 

R$824,40(Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos) e R$ 

283,67 (Duzentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos). Em 

sede de contestação, a Reclamada argumentou a existência de 

irregularidade na unidade consumidora constatada em vistoria realizada 

por seus prepostos em 14/06/2019, juntou aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção sem a assinatura do reclamante. Desse modo, 

verifico que a prova juntada (TOI), foi produzida de forma unilateral, não 

servindo para instruir a defesa do reclamado, ante a inobservância do 

contraditório. Ora, não tendo a parte Reclamada juntado aos autos a cópia 

do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e do Laudo de Vistoria 

devidamente assinado pela reclamante ou seu representante legal, há de 

se concluir pela ilegitimidade da cobrança realizada pela concessionária 

do serviço de energia elétrica. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO 

- INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - FALTA DE ASSINATURA 

NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - VISTORIA UNILATERAL - 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TESE FAVORÁVEL AO RECORRENTE 

- FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - EXAME 

PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.Não há falar em ofensa ao 

Princípio da Dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão 

correlacionados ao conteúdo da decisão combatida. In casu, infere-se que 

a Agravante rebate o julgamento no que diz respeito à legalidade da 

inspeção do relógio medidor da unidade consumidora do Agravante, bem 

como que é devida a cobrança do consumo recuperado. Preliminar 

rejeitada.Como é cediço, a alegação de existência de fraude no medidor 

só prevalece se lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a 

fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela 

concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, imputando-se 

valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. No 

caso concreto, levando em consideração que o Termo de Ocorrência e 

Inspeção não foi assinado pelo Recorrido, fica evidente a ofensa ao 

contraditório, de modo que a cobrança sumária da fatura, calculada de 

forma unilateral pela Agravante, deve ser declarada nula e inexigível, 

razão pela qual não há motivos para a reforma da decisão combatida, eis 

que proferida conforme orientação jurisprudencial pacífica. Configura 

ausência de interesse recursal quando a parte recorre de questão que lhe 

foi favorável, de modo que torna prejudicado o exame da insurgência 

quanto à indenização por dano moral. (N.U 1002768-31.2016.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 27/03/2019)( N.U 1001885-02.2018.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019). Grifei. Partindo dessas 

premissas, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe. 

No que tange ao pedido de indenização por dano moral, este não 

prospera, uma vez que não houve a suspensão no fornecimento de 

energia, tampouco a negativação do nome da autora. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a tutela antecipada deferida no evento 26055420 dos autos; 

b) DECLARAR a inexistência do débito referente à cobrança de 

recuperação de consumo, nos valores de R$824,40 (Oitocentos e Vinte e 

Quatro Reais e Quarenta Centavos) e R$ 283,67 (Duzentos e Oitenta e 

Três Reais e Sessenta e Sete Centavos); e, c) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 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 da MMª. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 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. Tatyana 

Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007845-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. D. F. (REQUERENTE)

R. P. N. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MONIQUE RIBEIRO NASCIMENTO OAB - 052.340.351-82 

(REPRESENTANTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007845-16.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar o 

Alvará de Autorização, no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis/MT, 28 

de fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES 

Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011526-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE BARROS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RIBEIRO VIANA (REU)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1011526-91.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para se manifestar acerca da resposta 

ao ofício ID 29671292, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de 

Secretaria

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

Processo Número: 1002829-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA SENTENÇA PARTE DISPOSITIVA: 23. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, 

do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor de meio 

salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 522,5 (quinhentos e 

vinte e dois reais e cinquenta centavos), devidos pela parte demandada 

aos autores, a ser depositado em conta bancária de titularidade de sua 

representante legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 

(dez) de cada mês.

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

Processo Número: 1003458-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003458-89.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do Ofício nº. 

105/3119/2020 CEF, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a

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

Processo Número: 1005795-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. D. S. (REU)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005795-51.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca do Ofício nº. 

123/3119/2020- CEF, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

Judiciário(a GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013843-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA DE CASTRO FEITOZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA SOUZA DE MORAES OAB - MT14747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

DHIEGO DE CASTRO FEITOZA (ESPÓLIO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1013843-62.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar-se acerca do ofício CEF, 

em cinco dias. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000618-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILEO OSSUNA PEREIRA (REQUERENTE)

NEUSELI PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA STELLA MUNIZ OAB - MT4273/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDENALVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000618-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 29449211, determinando que a equipe multidisciplinar 

forense proceda, imediatamente, in loco, ao estudo psicossocial das 

condições dos requerentes e da interditada. 2. Com a juntada do laudo da 

equipe multidisciplinar forense, abra-se vista dos autos às partes e ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal. 3. Após, venham-me 

conclusos. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 

de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004156-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO OAB - MT8995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004156-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição de ID: 21470201 e documentos de ID: 21470204 e 21470206. 2. 

Após, venham-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001540-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

LUZIA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO(A))

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA MADALENA GONCALVES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001540-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando que 

a última manifestação da inventariante se deu em 04.07.2019 (ID: 

21365318), intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o feito, sob pena de remoção do encargo de inventariante, nos 

termos do art. 622, inciso II, do Código de Ritos. 2. Intime-se. 3. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1003070-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. R. (REU)

 

Processo n.º 1003070-21.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

30.03.2020, às 16h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida dos termos da inicial e para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 335, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718749 Nr: 14219-12.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS, KH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:OAB/MT 16.060, 

MIVALDO MATIAS SOARES(ATUALIZADO) - OAB:16058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado pela parte autora 

à fl. 406 sem qualquer manifestação. Desta forma, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

com finalidade de intimar parte autora, através do patrono, para manifestar 

nos autos no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 180-30.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SOUZA DE SA, GEOVANE SOUZA DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o advogado Dr.., GERALDO 

ROBERTO PESCE para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278282 Nr: 2032-55.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA FERREIRA BORGES, GABRIEL BRUNO 

BORGES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 7245, Leandro Amorim 

Da Costa - OAB:23.486, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes , através do 

patrono, para manifestarem sobre os cálculos de alimentos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708337 Nr: 3184-55.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDSD, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 Processo n.º 3184-55.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Homologo o acordo de fl. 133, anverso e verso, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

2. Determino a suspensão do processo, em consonância com o disposto 

no art. 922, do Digesto Processual Civil, até o cumprimento integral da 

obrigação ou ulterior manifestação das partes interessadas, devendo o 

feito, durante o período de suspensão, aguardar em arquivo provisório, 

sendo excluído do relatório mensal.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos interessados, 

intime-se a parte exequente a manifestar-se sobre o prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734456 Nr: 14248-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDSC, SCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14248-28.2013.811.0003

Vistos etc.

 1. Ante o teor da certidão de fl. 76, reitere-se o ofício de fl. 75, 

salientando que o seu não atendimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ensejará na prática do crime de desobediência (art. 330, CP), 

penalizando-se os agentes responsáveis.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786914 Nr: 8975-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, GVSA, CRISTINA MOURA DOS SANTOS, MARIA 

DAMIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLAVIO VINICIO ANDRADE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão solicitado pela parte autora 

à fl. 95 sem qualquer manifestação. Desta forma, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

com finalidade de intimar parte autora, através do patrono, para manifestar 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 806645 Nr: 16904-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPRS, JVRS, ARS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Advogados da UNIJURIS - UNIC - 

OAB:, ANNA CAROLINA MIRANDA BELLINI DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

21732/O, JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - OAB:14310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16904-84.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 81.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403317 Nr: 16783-37.2007.811.0003

 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: APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono o pesente feito intimando a parte autora para retirar mandado 

de averbação, em 05 (cinco)dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Sentença

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

Processo Número: 1007002-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANA FERREIRA SOJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILSON DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007002-22.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por M.S.A., representado por sua genitora, 

Sr.ª Rozana Ferreira Sojo, em face de JOSÉ ILSON DE ALMEIDA 

(qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi instruída com todos os 

documentos necessários à propositura da ação. 3. Citada por edital (ID: 

14083729), a parte requerida apresentou contestação por negativa geral 

(ID: 21357826). 4. Manifestou-se nos autos o representante do Ministério 

Público (ID: 29271322). 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução. Considerando que a parte requerida não contestou 

o pedido inicial, decreto-lhe a revelia, afastando os seus efeitos de 

presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito, uma vez 

que sua defesa foi apresentada por curador especial (art. 72, inciso II, 

CPC). 7. Outrossim, verifica-se ser cabível no caso em tela o julgamento 

antecipado do feito, tendo em vista que não há necessidade de produção 

de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: 

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;” 8. Posto isso, passo à análise do mérito da 

causa. 9. Cediço que a pessoa que é incapaz de poder prover o seu 

sustento com o próprio labor não pode ser deixada à própria sorte. 10. 

Nesse diapasão, o direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao 

seu próprio organismo familiar, impondo, então, aos parentes do 

necessitado ou pessoa a ela ligada por um elo civil/afetivo, o dever de 

promover-lhe as condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou 

generosidade, mas como obrigação judicialmente exigível. 11. O dever de 

prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que 

deve existir naturalmente entre os membros da família e parentes. Há um 

dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma ou 

mandamento jurídico pelo legislador civilista. Originariamente, nada mais 

era do que um dever moral, um comprometimento ético, que no direito 

romano se expressava pela equidade, chamado de officium pietatis, ou 

caritas. 12. Todavia, as razões que obrigam a sustentar os parentes, a 

prole e a dar assistência ao cônjuge transpassam as justificativas morais 

ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata 

na pessoa a inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, 

sobretudo quando quem necessita se trata de um familiar ou, 

principalmente, de um filho ainda menor. 13. Neste atual cenário econômico 

capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a família e seus 

integrantes naturalmente necessitam de auxílio, em especial os enfermos, 

idosos, as crianças e os adolescentes que, a priori, não possuem meios 

próprios para prover o seu sustento, sendo que além da inerente função 

assistencialista, a família provê o sustento, educação, lazer e cultura de 

seus membros compatíveis com a sua condição econômica. 14. Aliado ao 

binômio da necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a 

proporcionalidade como pressuposto para aferição do quantum a ser 

fixado a título de alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é 

vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). 

Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de 

possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para 

definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação 
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alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação 

dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma 

pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, 

equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 

excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação 

jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 

geral do direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento 

jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 15. Note-se, 

neste ponto, que o adolescente permanece sendo sustentado somente 

pela genitora, sem qualquer auxílio paterno, tendo ficado demonstrado nos 

autos, prima facie, ser ela pessoa de recursos limitados, havendo que se 

compensar de alguma forma esse sacrifício unilateral, o que, por 

equidade, nos obriga a fixar um valor moderado e razoável a ser pago 

pela parte requerida à parte autora. 16. No mais, em relação aos alimentos, 

consabido é que uma das mais importantes obrigações de um pai é a de 

prover a manutenção dos filhos, possibilitando-lhes o desenvolvimento 

social, psicológico, físico e mental, preparando-os para a vida. 17. Nesse 

diapasão, os alimentos, em regra, devem ser fixados sem se perder de 

vista a inteligência do §1º do art. 1694 do Codex Civil, in verbis: “Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 18. No que se refere à 

possibilidade do alimentante, tem-se que a parte autora não conseguiu 

demonstrar as suas reais condições, no sentido de trazer provas ao juízo 

dos seus rendimentos. 19. Ademais, embora tenha a parte requerida 

contestado o pedido por negativa geral, tal fato não tem o condão de 

desconstituir as provas produzidas nos autos, haja vista que a matéria de 

fato não restou impugnada especificamente, isso no que tange à fixação 

do quantum alimentar e na aferição do binômio possibilidade/necessidade. 

20. Tendo como norte essa linha de intelecção, deve-se frisar que o 

provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias se pauta sempre no 

limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo 

não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em 

demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de 

enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los. 21. Assim, 

tecidas essas considerações, após análise acurada de todo o processo, 

conclui-se que a fixação do quantum a ser pago pela parte demandada a 

título de pensão alimentícia deve ser o correspondente a um terço do 

salário mínimo vigente como valor conveniente e justo para o caso, 

equivalendo atualmente a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos). 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos articulados 

na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando 

a título de alimentos o valor de um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos), devidos pela parte demandada à parte autora, a 

ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante 

legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês. 

23. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 24. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1010085-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. V. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE VIEIRA DA SILVA OAB - 453.624.321-68 (REPRESENTANTE)

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANÇA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010085-46.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS C.C. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS 

aforada por ELIETE VIEIRA DA SILVA em face de FERNANDO FRANÇA 

(qualificados na peça vestibular). 2. Citada (ID: 12116627), a parte 

requerida compareceu em audiência de conciliação, ocasião em que as 

partes formularam um acordo acerca da guarda e do direito de visitas do 

menor (ID: 12224067), sendo que, posteriormente, o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, conforme 

certidão constante dos autos (ID: 13241856). 3. O representante do 

Ministério Público se manifestou no ID: 26487543. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução. Considerando que a parte requerida não 

contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, diante da procedência dos pedidos, visto que a revelia 

faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, na forma do art. 344, do mesmo Codex, e estes acarretam as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Em tais casos, reza a 

jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 

BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data 

de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO 

COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. 

No que tange à guarda e ao direito de visitas do menor, verifica-se que as 

partes entabularam um acordo no ID: 12224067, estabelecendo que a 

guarda do menor ficará com sua genitora e que o pai, ora requerido, 

poderá exercer o direito de visitas de forma livre, restando pendente 

apenas a questão relativa aos alimentos, a qual passo a analisar neste 

momento. 8. Cediço que a pessoa que é incapaz de poder prover o seu 

sustento com o próprio labor não pode ser deixada à própria sorte. 9. 

Neste diapasão, o direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao 

seu próprio organismo familiar, impondo, então, aos parentes do 

necessitado, ou pessoa a ela ligada por um elo civil/afetivo, o dever de 

promover-lhe as condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou 

generosidade, mas como obrigação judicialmente exigível. 10. O dever de 

prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que 

deve existir naturalmente entre os membros da família e parentes. Há um 

dever legal de mútuo auxílio familiar, transformado em norma ou 

mandamento jurídico pelo legislador civilista. Originariamente, nada mais 

era do que um dever moral, um comprometimento ético, que no direito 

romano se expressava pela equidade, chamado de officium pietatis, ou 

caritas. 11. Todavia, as razões que obrigam a sustentar os parentes, a 

prole e a dar assistência ao cônjuge transpassam as justificativas morais 

ou sentimentais, encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata 

na pessoa a inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, 

sobretudo quando quem necessita se trata de um familiar ou, 

principalmente, de um filho ainda menor. 12. Neste atual cenário econômico 

capitalista, onde há incidência de crises periódicas, a família e seus 

integrantes naturalmente necessitam de auxílio, em especial os enfermos, 

idosos, as crianças e os adolescentes que, a priori, não possuem meios 

próprios para prover o seu sustento, sendo que além da inerente função 

assistencialista, a família provê o sustento, educação, lazer e cultura de 

seus membros compatíveis com a sua condição econômica. 13. Aliado ao 

binômio da necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a 

proporcionalidade como pressuposto para aferição do quantum a ser 

fixado a título de alimentos: “A regra para fixação do encargo alimentar é 

vaga e representa apenas um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). 

Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de 

possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para 

definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação 

alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação 

dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira Mendes, o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma 

pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, 

equidade, bom-senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de 
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excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a positivação 

jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio 

geral do direito, segue a regra de interpretação para todo o ordenamento 

jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 9ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 579). (grifo do autor) 14. Note-se, 

neste ponto, que o adolescente permanece sendo sustentado somente 

pela genitora, sem qualquer auxílio paterno, tendo ficado demonstrado nos 

autos, prima facie, ser ela pessoa de recursos limitados, havendo que se 

compensar de alguma forma esse sacrifício unilateral, o que, por 

equidade, nos obriga a fixar um valor moderado e razoável a ser pago 

pela parte requerida à parte autora. 15. No mais, em relação aos alimentos, 

consabido é que uma das mais importantes obrigações de um pai é a de 

prover a manutenção dos filhos, possibilitando-lhes o desenvolvimento 

social, psicológico, físico e mental, preparando-os para a vida. 16. Neste 

diapasão, os alimentos, em regra, devem ser fixados sem se perder de 

vista a inteligência do §1º do art. 1694 do Codex Civil, in verbis: “Os 

alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 17. Note-se, neste ponto, 

todavia, no que se refere à possibilidade do alimentante, que a parte 

autora não conseguiu demonstrar as suas reais condições, no sentido de 

trazer provas ao juízo dos seus rendimentos. 18. Tendo como norte essa 

linha de intelecção, deve-se frisar que o provimento judicial a ser adotado 

em lides alimentícias se pauta sempre no limite da razoabilidade, daí advém 

o cotejo do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na 

medida em que o juízo não deve fixar o um valor exacerbado a título de 

alimentos que onere em demasia o devedor, tampouco que imponha uma 

situação de enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los. 19. 

Tendo como norte essa linha de intelecção, deve-se frisar que o 

provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias se pauta sempre no 

limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo 

não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em 

demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de 

enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los. 20. Assim, 

tecidas essas considerações, após análise acurada de todo o processo, 

conclui-se que a fixação do quantum a ser pago pela parte demandada a 

título de pensão alimentícia deve ser o correspondente a um terço do 

salário mínimo vigente como valor conveniente e justo para o caso, 

equivalendo atualmente a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos). 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos articulados 

na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando 

a título de alimentos o valor de um terço do salário mínimo vigente, 

correspondendo hoje a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos), devidos pela parte demandada à parte autora, a 

ser depositado em conta bancária de titularidade de sua representante 

legal ou pago diretamente mediante recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

bem como fixando a guarda do menor e o direito de visitas, nos moldes 

acordados no ID: 12224067. 22. Expeça-se o competente termo de guarda 

definitiva do infante em favor de sua genitora. 23. Sem condenação em 

custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 24. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016265-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA LUCI KIMIGERAGO LEAL (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR FERREIRA LEAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016265-10.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, caput, CPC), o arrolamento dos bens deixados por 

SALVADOR FERREIRA LEAL (qualificado nos autos), na forma delineada 

no ID: 28854909, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Tendo o feito tramitado sob 

o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, 

sejam expedidos os competentes formais de partilha. 3. Em atendimento ao 

art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à 

Fazenda Pública. 4. Após, em não havendo pendências, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000122-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DE RESENDE CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO GONCALVES SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000122-14.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO aforada por SUZANE DE RESENDE CABRAL SANTOS 

em face de SÉRGIO GONÇALVES SANTOS (qualificados na peça 

vestibular), onde a requerente aduz, em síntese, que se casaram em 

07.06.2014, sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo que do 

matrimônio não advieram filhos. 2. Aduz também a parte autora, na inicial 

de ID: 4570894, que adquiriu, em 05.02.2014, um imóvel matriculado no CRI 

sob o n.º 39.092, identificado pelo lote n.º 05, da quadra n.º 08, do Bairro 

Parque São Jorge, nesta urbe, com a área de 360,00 mts², medindo 12mts² 

de frente, por 30,00 mts² de fundos, através do Programa Minha Casa 

Minha Vida, pelo preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

financiado em 361 (trezentos e sessenta e uma) parcelas de R$ 470,00 

(quatrocentos e setenta reais). 3. Com base nesses argumentos, pugna a 

autora pela decretação de divórcio, com a posterior partilha dos bens na 

proporção de 50% para cada um, bem como pela possibilidade de voltar a 

usar o nome de solteira. 4. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID: 5829914, em que concorda com a decretação do 

divórcio, porém, sustenta que a requerente, ao discorrer sobre o bem 

imóvel, não levou em consideração as benfeitorias realizadas e a sua 

valorização. Assevera também que a autora não informou na exordial a 

existência de bens móveis que guarnecem a residência e que também 

devem ser partilhados, os quais totalizariam o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). 5. Réplica à contestação no ID: 6738822. 6. No ID: 

9885984, opinou o representante Ministério Público pelo prosseguimento 

do feito independentemente de sua manifestação. 7. No ID: 10007229, foi 

proferida sentença parcial de mérito, decretando o divórcio entre as 

partes e determinando que a requerente volte a usar o nome de solteira, 

prosseguindo então o feito somente em relação à partilha dos bens. 8. 

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID: 19105479. 9. 

Alegações finais em forma de memoriais apresentadas nos IDs: 22771094 

e 28525641. 10. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 11. Conforme se infere do ID: 10007229, foi 

proferida sentença parcial de mérito, decretando o divórcio entre as 

partes e determinando que a requerente volte a usar o nome de solteira, 

de modo que a análise do mérito prosseguirá tão somente em relação à 

partilha dos bens. 12. A existência do matrimônio restou provada pelo 

documento de ID: 4570980. No mesmo contexto, verifica-se que o regime 

de bens eleito pelas partes foi o de comunhão universal de bens, o qual, 

de acordo com a dicção do art. 1.667, do Código Civil, importa a 

comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas 

dívidas passivas, salvo as exceções previstas no art. 1.668, do mesmo 

codex. 13. Da mesma forma, da análise do documento de ID: 4570986, 

observa-se que, em 29.04.2014, foi celebrada entre os litigantes uma 

Escritura Pública de Convenção com Pacto Antenupcial, por meio da qual 

convencionaram que o regime de bens a vigorar seria o de comunhão 

universal de bens. 14. Assim, na comunhão universal de bens, 

“comunicam-se tanto os bens anteriores, presentes e posteriores à 

celebração do casamento, ou seja, há uma comunicação plena nos 

aquestos, o que inclui as dívidas passivas de ambos (art. 1.667 do CC)”. 

(In: TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. vol. único. 5ª ed. São Paulo: 

Método, 2015, p. 918) 15. Tendo como norte essa linha de intelecção, 
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tem-se que a parte autora, em 05.02.2014, adquiriu, por meio de 

financiamento imobiliário, um imóvel residencial edificado sob o lote n.º 05, 

da quadra n.º 08, no loteamento denominado Parque São Jorge, nesta 

urbe, matriculado no CRI sob o n.º 39.092, através do Programa Minha 

Casa Minha Vida, pelo preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), 

financiado em 361 (trezentos e sessenta e uma) parcelas de R$ 470,00 

(quatrocentos e setenta reais), consoante se infere dos IDs: 4571022, 

4571031 e 4571044. 16. Nesse viés, considerando o regime de bens eleito 

pelas partes, deverão ser partilhadas entre os cônjuges, na proporção de 

50%, as parcelas do financiamento imobiliário pagas entre o período de 

fevereiro de 2014 à fevereiro de 2018, ocasião da separação do casal. 

17. Ademais, conforme as partes alegaram em audiência, o direito da parte 

requerida à meação das parcelas pagas seria relativa a esse período de 

04 anos (2/2014 a 2/2018), ou seja, 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 

470,00 (quatrocentos e setenta reais), perfazendo R$ 22.560,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos e sessenta reais). Logo, a parte que caberia ao 

requerido, a título de meação, equivaleria a R$ 11.280,00 (onze mil e 

duzentos e oitenta reais), a ser pago pela parte autora, com as devidas 

atualizações monetárias, já que o imóvel está financiado em seu nome. 18. 

No tocante aos bens móveis que guarnecem a residência do casal, alega 

a parte requerida que os bens a serem partilhados perfazem o total de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Porém, do exame minucioso dos autos, 

percebe-se que não há qualquer prova robusta em relação à quantidade e 

aos valores dos móveis adquiridos na constância do matrimônio, motivo 

pelo qual indefiro a partilha neste particular. 19. Quanto à avaliação do 

imóvel postulada pela parte requerida para a aferição de benfeitorias que 

teriam sido agregadas a ele após o casamento das partes e, portanto, 

partilháveis entre elas, entendo que tal pleito nas circunstâncias 

constantes dos autos não merece guarida, já que a parte autora teria 

firmado contrato com o Banco do Brasil relativo ao imóvel em fevereiro de 

2014, o casamento se deu em 07.06.2014, sendo que o pacto antenupcial 

foi celebrado em 29.04.2014 e ruptura da convivência conjugal se deu em 

fevereiro de 2018, além do que a parte autora alega que continuou 

fazendo benfeitorias no imóvel após a separação de fato até os dias 

atuais. 20. Ora, inócua se mostra referida diligência postulada, pois não há 

como o oficial avaliador mensurar o estado do imóvel em 29.04.2014 e em 

fevereiro de 2018, para ter, assim, parâmetros objetivos de como era 

antes e depois o imóvel. A toda evidência, tal prova deveria ter sido 

produzida por quem esposou tal tese, no caso, a parte requerida, 

inteligência do art. 373, inciso II, CPC, o que não foi feito, já que a parte 

requerida, neste ato, nenhuma prova testemunhal produziu neste sentido a 

corroborar sua tese. Portanto, indefiro a produção de tal prova. 21. 

Gizadas essas razões de decidir, outro caminho não há senão a 

procedência do pedido inaugural. 22. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, 

julgo procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, Código Civil, 

de modo que a partilha dos bens amealhados pelas partes na constância 

do matrimônio se regerá nos termos desta sentença. 23. Sem condenação 

em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 24. Oficie-se ao Titular do Cartório de 

Registro Imobiliário, expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 

25. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000711-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. R. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, devidamente representadas nos autos, das 

penhoras formalizadas via BACENJUD id. 27618265 e 27618269, e Ofício 

Caixa 83/3119/2020 (id. 29666615) para que, querendo, se manifestem no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003213-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. P. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA OAB - MT25936/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008147-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO OAB - MT6541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A SENHORA MIRIAN VALDEZ, NA 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007096-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. (REQUERENTE)

E. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VADI JOSE GRACIANO OAB - MT3524/A (ADVOGADO(A))

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1007096-96.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Pedido de 

Homologação de Acordo Extrajudicial de Guarda, Alimentos e Visitas’ 

manejado por EDER A. e ANDRESSA V. de S., ambos bem qualificados 

nos autos. Consta do termo de ajuste a pretensão homologatória de 

guarda compartilhada da prole comum, Isabella S. A. (d.n. 10/04/2018), 

com previsão de domicílio base em prol do genitor e, o direito de 

convivência materno em finais de semana alternados. A inicial foi recebida 

no ID 21290480, remetendo-se o feito ao Ministério Público. Em ato 

subsequente, o Parquet pugnou pela realização de estudo psicossocial no 

domicílio das partes (ID 22782243), culminando no acolhimento do pedido 

(ID 22880629). O relatório aportou no ID 24547441. A seguir, a causídica 

subscritora da tratativa noticiou a renúncia aos mandatos antes 

outorgados pelos genitores (ID 24773209). Determinou-se a intimação das 

partes para regularização da representação processual (ID 25247891). 

Empós, o genitor Eder A. apresentou instrumento de procuração (ID 

25644322). O Ministério Público opinou pela intimação pessoal dos 

requerentes para fins de se manifestarem acerca do estudo psicossocial 

(ID 25942642). Por fim, há contestação manejada por Eder A. no ID 

25961557, suscitando a preliminar de incompetência territorial, dentre 

outras argumentações expendidas, requerendo, ao fim, a extinção do feito 
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por ausência de interesse. Vieram os documentos pertinentes. 

Brevemente relatados. Decido. Pois bem. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que o ajuste primevo deixou de subsistir por força da 

belegerância doravante instalada. Com efeito, o estudo da expert 

colacionado ao ID 24547441, datado de 20/09/2019, relata que a petiz em 

questão reside com a genitora desde o nascimento, desfrutando o pai do 

convívio com a filha em todos os finais de semana. Ademais, a mãe aduz 

desconhecer razões aptas a justificar o suposto pedido de guarda 

paterno, esboçando o intento de tê-la consigo. Deveras, do relato contido 

na peça contestatória e documentos que a acompanham, ressai que o pai 

é o atual representante legal de outra filha do ex-casal (Jessica S. A.) e, 

também, da menor em baila, cujo domicílio está fixado na cidade de Dom 

Aquino/MT. Outrossim, há no encartado relatório de atendimento oriundo 

do Conselho Tutelar de Dom Aquino/MT, aduzindo que Isabella passou a 

residir com o pai na r. urbe aos 05/10/2019, diante da desídia materna, já 

estando lá regularmente matriculada em instituição de ensino. 

Conseguintemente, inexistindo nos autos qualquer pretensão do pai em ter 

regulamentada nestes autos a guarda da filha consigo e, tampouco o 

comparecimento da genitora, somado ao vazio de competência desta 

unidade judiciária para o processo e conhecimento da temática, não há 

outra alternativa senão a extinção do feito. Destarte, cabível à espécie a 

regra geral de competência territorial relativa prevista no art. 53, I, ‘a’, do 

CPC, de modo que o domicílio do pai é o que atrai a presente ação, 

notadamente em face da detenção da guarda fática da prole comum 

alhures demonstrada. Segundo as novas regras trazidas pelo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa premissa, a teor 

das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente 

está o interesse processual das partes no prosseguimento do feito, 

conforme noticiado nos autos mediante requerimento de extinção da 

demanda. Por corolário, levando em consideração que o interesse 

processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, 

invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil 

pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão inaugurada perdeu 

sua utilidade e necessidade, o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar 

comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. Diante 

disso, denota-se a presença de vício que impede o regular 

desenvolvimento do feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de 

uma das condições da ação (interesse processual), comportando 

indeferimento da petição inicial (art. 317, do CPC). Sem embargo, o genitor 

poderá se valer de ação autônoma perante o juízo competente para fins 

de regulamentar a custódia física da menor Isabella, incidindo na hipótese 

a normativa prevista no art. 147, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo objetivo principal é a proteção do interesse da criança e do 

adolescente. Posto isso, devido à carência superveniente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente concedida. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2019. (Assinado digitalmente) 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009080-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VICUNA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intime-se a parte autora para esclarecer, no lapso de 15 (quinze) dias, 

quais os valores foram por si percebidos a título de aluguéis do imóvel 

suprarreferido, indicando com exatidão onde reside o questionamento e o 

porquê da discordância (eventual saldo a ser auferido, a partir daquele 

noticiado no ID 10618957), adstrito, em todo caso, ao período sobre o qual 

recai a pretensão (20/03/2016 a 20/03/2017), nos termos do art. 324, do 

CPC. No mais, deverá a requerente elucidar qual o quinhão percebido, ante 

a divergência constante da peça inicial (em 25%) e a retificação lançada 

no ID 10619055, devidamente homologada (ID 10619093 - 50% do monte).

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007347-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE LACERDA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE 

COMPAREÇA NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DESTA COMARCA, PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005379-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWMAR SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AFONSO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR o inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar aos 

autos cópia de sua certidão de nascimento/casamento, bem como do 

herdeiro Sidenir, conforme o caso.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002101-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. D. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002101-74.2018.8.11.0003 Vistos etc. BRUNA THAIS DA CRUZ 

SILVA SANTOS promove a presente “Ação de Divórcio Litigioso c.c. 

Guarda de Menor” em face de JOÃO CLAUDECIR DOS SANTOS ELIAS, 

ambos qualificados nos autos, alegando ter contraído matrimônio com o 

Requerido na data de 15 de setembro de 2012 pelo regime de comunhão 

parcial de bens, sendo que dessa união adveio o nascimento de um filho, 

do qual a requerente pleiteia pela regulamentação da guarda unilateral. 

Informa, ainda, a inexistência de patrimônio em comum a ser partilhado, 

estando separados de fato desde o ano de 2015.. Recebida a exordial (ID 

15469917) restou indeferido o provimento liminar vindicado, 

determinando-se a citação do requerido, com a designação de sessão de 

conciliação, cuja realização restou prejudicada (ID 17472671). O requerido 

foi citado via edital, tendo o curador especial ofertado contestação por 

negativa geral (ID 20443683). A Autora pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide (ID 23184138). Em cumprimento à anterior determinação, o laudo 

subscrito pela equipe multidisciplinar aportou aos autos (ID 284144410). 

Parecer ministerial vertido no ID n. 28914174, opinando pelo acolhimento 

do pedido autoral. É o relatório do necessário. Fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, consigno que o processo encontra-se maduro para 

julgamento, não sendo necessária a designação de audiência para 

colheita de provas, posto que nos autos encontram-se os subsídios 

necessários ao deslinde da demanda, salientando a superveniente 

dispensa da comprovação da separação de fato do casal para 

decretação do divórcio. Adentrando ao mérito, conforme salientado acima, 

trata-se de ação de divórcio, onde a Requerente pretende a dissolução da 

sociedade conjugal estabelecida com o Requerido, bem como a 

regulamentação da guarda do filho menor. Ante a informação de ausência 

de bens a partilhar, mesmo não havendo contrariedade a afirmação, tal 

fato não constitui óbice à decretação do divórcio, conforme dispõe a 

Súmula 197 do STJ. Em relação ao nome da requerente, caberá à mulher 

optar pela manutenção ou não do seu nome de casada, já que se trata de 

direito de personalidade, como ensina REGINA BEATRIZ TAVARES DA 

SILVA “o nome é direito de personalidade, que, na expressão do saudoso 

Prof. Carlos Alberto Bittar, opera a ‘ligação entre o indivíduo e a sociedade 

em geral’, identificando a pessoa em suas relações profissionais e 
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sociais”, sendo, portanto, na hipótese dos autos, uma faculdade da 

mulher, que in casu não declinou o interesse em voltar a utilizar o nome de 

solteira, devendo assim, permanecer a autora com o nome de casada 

(BRUNA THAIS DA CRUZ SILVA SANTOS). No que pertine ao pleito de 

guarda da menor S. A. S. da S. (D. N. 19/12/2013), no escólio de Maria 

Helena Diniz, “a guarda é um dever de assistência educacional, material e 

moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho 

menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno 

desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da 

prole.” (Código Civil anotado, 9ª edição, Saraiva, 2003, pág. 1.078). Dito 

isto, volvendo os olhos ao mérito da causa, verifico que a pretensão inicial 

é manifestamente procedente, considerando a ausência de manifestação 

do requerido. Destaque-se, que o fato de o réu não ter comparecido em 

juízo para se defender e também manifestar interesse na obtenção da 

guarda para si, ainda que sob a forma compartilhada, permite presumir que 

não deseja assumir qualquer responsabilidade pela filha, consequência 

inarredável da revelia. Com isso, inclusive, tem-se por superada a 

exigência contida no art. 1.584, § 2º, parte final, do Código Civil 

(declaração de vontade de um dos pais de que não deseja a guarda do 

filho) e autorizada a concessão da guarda unilateral, considerando as 

necessidades do filho e seus superiores interesses. Até porque, a 

implementação da guarda compartilhada exige que os pais mantenham a 

unidade parental, num ambiente de efetiva comunhão de esforços e 

interesses, também de compreensão e amor (pelo filho), o que não consta 

ocorra no caso dos autos. Permite-se, é certo, a participação diferenciada 

de cada um dos pais, mas sem perder de vista que tudo deve convergir 

para o melhor interesse do filho, como pessoa humana que é, única e 

singular, objetivando, em primeiro e último plano, assegurar sua devida 

proteção e bem estar. Não sendo assim, não se vê como possam os pais 

partilhar de algo tão caro e delicado como a tarefa de educar e criar filhos, 

preparando-os para a vida e a cidadania. De fato, pelo estudo 

psicossocial realizado no curso da lide, constata-se que a genitora da 

criança reúne condições de criá-la dignamente, fornecendo o que se 

mostra necessário ao adequado e regular desenvolvimento do menino. 

Assim, tem-se que a guarda pleiteada atende ao melhor interesse da 

criança, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, II, do CC, eis que a 

requerente é mãe da criança e, com isso, está regularmente investida do 

poder familiar (CC, art. 1.630). No mesmo sentido, inclusive, o judicioso 

parecer do Ministério Público (ID 28914174). Deixo de regulamentar as 

visitas, na medida em que não há informações a respeito da rotina e 

horários da parte requerida, que devem ser compatibilizados com os 

interesses da criança, tudo sem prejuízo de que sejam feitas mediante 

prévia combinação e a critério da parte guardiã (Código Civil, 1.589). Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para 

DECRETAR O DIVORCIO de BRUNA THAIS DA CRUZ SILVA SANTOS e 

JOÃO CLAUDECIR DOS SANTOS ELIAS, com fundamento no artigo 1580, 

§ 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 

6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens, continuando a mulher a 

usar o nome de casada, bem como conceder a guarda definitiva do menor 

S. A. S. da S. (D. N. 19/12/2013) à sua genitora, com fulcro nos artigos 33 

e seguintes da Lei nº 8.069/90. Preclusa a via recursal, proceda a 

serventia a expedição do competente mandado para averbar a presente 

sentença junto ao Cartório Competente, consoante determina o artigo 

1.124 do Código de Processo Civil c/c artigo 40, § 2º da Lei nº 6.515/77, 

constando expressamente que se trata de feito que tramita sob o manto 

da Assistência Judiciária Gratuita, sendo que a requerente continuará 

usando o nome de casada. Expeça-se o Termo Definitivo de Guarda. 

Após, arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça gratuita. Neste particular, registro que tratando-se de processo 

necessário e não havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, 

também, sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Por 

fim, procedam-se as retificações de praxe quanto ao nome da Requerente 

(Bruna Thais da Cruz Silva Santos). Dê-se ciência à douta representante 

do Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis, 

17 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014627-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FLAVIO FONTES DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

JOSE MESSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ OAB - MT25636/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELMA PEREIRA FONTES (DE CUJUS)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1014627-39.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de ZELMA PEREIRA FONTES, sendo requerente e 

inventariante FLAVIO FONTES DE OLIVEIRA e outros, todos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito as certidões negativas 

de débito federal (IDs 26198806 e 26198805), estadual (ID 28796305) e 

municipal (ID 26198805), bem como certidão negativa de testamento em 

nome da falecida (ID 26198800), além de CCIR expedida pelo INCRA (IDs 

28796308 e 28799022). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 

26198190), acompanhadas do plano final de partilha (ID 29288844). Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pela 

falecida ZELMA PEREIRA FONTES, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, 

caput e 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. Honorários inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se 

nada requerido, expeça-se formal de partilha na forma vindicada no ID 

29288844. Por oportuno, deixo de conferir a autorização de levantamento 

dos valores supostamente disponíveis em favor da falecida junto ao 

Banco Bradesco (ID 26198807), eis que a mencionada conta encontra-se 

zerada, consoante pesquisa realizada em momento posterior a emissão do 

aludido extrato (ID 26374485), o que poderá vir a ser alcançado 

oportunamente, comprovando-se a hodierna disponibilidade. Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto 

necessários aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. 

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013959-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELUINA MOREIRA DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013959-68.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Inventário ajuizado 

por ELUINA MOREIRA DE OLIVEIRA, em razão do óbito seu filho, VILMAR 

MOREIRA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Previamente a nomeação da figura do inventariante, franqueou-se a 

emenda da inicial, a fim instruir o feito com os documentos indispensáveis 

a propositura da ação, bem como para declinar os dados dos herdeiros 

necessários do de cujus, haja vista a aparente ilegitimidade ao exercício 

do encargo pretendido (ID 25964654). Não obstante, devidamente intimada 

via publicação oficial, a parte interessada deixou transcorrer in albis o 

interstício assinalado, estando o feito sem qualquer manifestação desde 

novembro de 2019. É o relatório. Fundamento. Decido. Em que pese o 

pleito de abertura de inventário, vislumbra-se que a parte requerente 

deixou de proceder às regularizações apontadas, estando as parcas 

informações dissociadas da legitimidade ad causam vertida no assento de 

óbito, a par de aferir a legitimidade da ascendente da de cujus para o 

exercício do múnus e/ou os dados dos descendentes, conforme 

determinado no decisum retro (ID 25964654). Diante disso, denota-se a 

presença de vício que impede o regular desenvolvimento do feito, 

comportando indeferimento da petição inicial. Nelson Nery Jr., ao discorrer 

sobre o exame dos requisitos da peça inaugural, preleciona: “(...) o 

deferimento da petição inicial, com a determinação da citação do réu, 

somente deve ocorrer se a exordial estiver imune de vícios que a 

maculem” (Código de Processo Civil Comentado, 9ª Ed., RT, p. 481). A 
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manutenção da irregularidade, por sua vez, leva ao indeferimento liminar 

da inicial. Segundo o autor citado: “(...) Havendo o Juiz dado oportunidade 

ao autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, 

deverá indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu” (idem, p. 

481). A propósito: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina ao 

autor emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais 

quando restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes). 

Ademais, “Na hipótese de extinção do processo, sem julgamento de 

mérito, com base no art. 267, I – indeferimento da petição inicial – não se 

exige a intimação pessoal da parte na forma preconizada no § 1º do 

referido preceito legal (STJ – 6ª T., REsp 200.087-RJ, rel. Min. Vicente 

Leal, j. em 17.8.00, conheceram do recurso, v.u., DJU 9.10.00, p. 207). No 

mesmo sentido: STJ-1ª T., AI 519.807-AgRg, rel. Min. Luiz Fux, j. 2.9.04, p. 

218)” (in, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Código de 

Processo Civil e legislação processual civil em vigor. 40ª ed., São Paulo: 

Saraiva, p. 393). Destarte, a inércia da parte autora em promover a 

apresentação de documentos primários ao manejo da ação em liça, impõe 

reconhecer que o feito carece de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do processo. Dessa maneira, não tendo o requerente cumprido o 

ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, 

eis que inviável se mostra a mantença do curso processual por 

impossibilidade total de seu prosseguimento. Posto isso, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro 485, I, do 

mesmo estatuto processual. Isento de custas em face da gratuidade da 

Justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios, eis que inaplicáveis 

à espécie. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 21 

de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004314-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. S. (EXEQUENTE)

A. L. L. A. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. A. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004314-19.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença proposto por A. L. L. A. R. representada por sua genitora Sra. 

FABIANA LEITE DOS SANTOS em desfavor de LUIZ AURINO AZEVEDO 

ROCHA, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a exordial, concedeu-se os benefícios 

da justiça gratuita, bem como determinou-se a intimação do demandado (ID 

19811640). Entre um ato e outro, sobreveio minuta de acordo realizada 

entre as partes, ajustando acerca do adimplemento do débito alimentar, 

consoante disposições vertidas na petição registrada no ID 22724095. No 

mais, as partes noticiaram que desde o mês de julho de 2019, o 

demandado vem exercendo a guarda fática da infante, motivo pelo qual 

pactuaram a exoneração dos alimentos precedentemente fixados em 

favor da exequente. Por fim, o Ministério Público apresentou parecer 

favorável a chancela judicial (ID 29460781). É o relatório do necessário. 

Decido. Pois bem. Levando em consideração que as partes são legítimas e 

bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Insta salientar, que a decisão judicial sobre alimentos não transita em 

julgado, podendo ser revista a qualquer tempo (art. 15, da Lei 5.478/68). 

Ademais, tratando-se de execução de alimentos em que as partes 

noticiaram a composição amigável, constando-se o teor da avença no ID 

22724095, dispondo acerca do adimplemento do débito alimentar, 

vindicado no presente feito, tenho que a presente executio comporta a 

imediata extinção na forma do art. 924,II e III, do CPC. Dito isso, vislumbro 

que o ajuste celebrado resguarda os requisitos de VALIDADE, 

EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS, sua homologação é 

medida que de rigor se impõe. Assim sendo, declaro, por consequência, 

extinto o presente feito, com supedâneo no art. 487, inciso III, ‘b’ do CPC 

c/c 924, III, do mesmo Codex. Sem custas e sem honorários, face à 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida á exequente, restando 

deferido o r. benefício em favor do executado, nesta oportunidade. 

Cientifique-se o Ministério Público. Arquive-se oportunamente com as 

cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000829-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. B. M. (AUTOR(A))

A. K. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000829-11.2019.8.11.0003 Vistos. MARIA CLARA BELONDI MORAIS 

e ANA KATIA BELONDI, por si e representando os interesses da primeira 

autora, moveram a presente ação de alimentos e guarda em face de 

BRUNO DOS SANTOS MORAIS, ambos qualificados nos autos. Narra a 

exordial que desde a separação fática ocorrida entre os genitores da 

menor Maria Clara a mesma está sob a guarda da genitora Ana Katia, 

encontrando ela dificuldade em sozinha fazer frente às despesas da 

infante, sendo que a situação financeira do requerido é estável, 

exercendo o oficio de técnico em fibra ótica, negando-se todavia em 

prestar qualquer auxilio para a criação da prole em comum. Pugna pela 

fixação da guarda compartilhada da menor, fixando o lar materno como 

domicilio base, arbitrando-se verba alimentar no quantum equivalente a 50 

% meio salário mínimo. Por força da decisão vertida no ID n. 18323771 

restou arbitrada a verba alimentar provisória no patamar equivalente a 40 

% salario mínimo, indeferindo-se o provimento liminar de fixação de guarda 

compartilhada, dentre outras deliberações. O laudo referente ao estudo 

psicossocial aportou aos autos através do documento vertido no ID n. 

19425548. O requerido foi devidamente citado (ID 19320978). A autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 22362506). Por força da 

decisão de ID n. 23862106 restou deferida a guarda unilateral provisória 

da criança em prol da genitora, bem como decretou-se a revelia do 

requerido. A douta representante do Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido (ID 29461953). Relatei o essencial. Decido. O feito 

merece julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, 

porque as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para 

embasar o julgamento e porque a parte ré é revel. Deveras, impõe-se a 

concessão da guarda unilateral da criança em prol da genitora Ana Katia. 

Destaque-se, que o fato de a parte requerida não ter comparecido em 

juízo para se defender e também manifestar interesse na obtenção da 

guarda para si, ainda que sob a forma compartilhada, permite presumir que 

não deseja assumir qualquer responsabilidade pela filha, consequência 

inarredável da revelia. Com isso, inclusive, tem-se por superada a 

exigência contida no art. 1.584, § 2º, parte final, do Código Civil 

(declaração de vontade de um dos pais de que não deseja a guarda da 

filha) e autorizada a concessão da guarda unilateral, considerando as 

necessidades da filha e seus superiores interesses. Até porque, a 

implementação da guarda compartilhada exige que os pais mantenham a 

unidade parental, num ambiente de efetiva comunhão de esforços e 

interesses, também de compreensão e amor (pelo filho), o que não consta 

ocorra no caso concreto. Permite-se, é certo, a participação diferenciada 

de cada um dos pais, mas sem perder de vista que tudo deve convergir 

para o melhor interesse do filho, como pessoa humana que é, única e 

singular, objetivando, em primeiro e último plano, assegurar sua devida 

proteção e bem estar. Não sendo assim, não se vê como possam os pais 

partilhar de algo tão caro e delicado como a tarefa de educar e criar filhos, 

preparando-os para a vida e a cidadania. De fato, pelo estudo 

psicossocial realizado no curso da lide, constata-se que a genitora da 

menor reúne plenas condições de criá-la dignamente, fornecendo o que 
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se mostra necessário ao adequado e regular desenvolvimento da criança. 

Assim, verifica-se que a guarda pleiteada atende ao melhor interesse da 

criança, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, II, do CC, eis que a 

requerente é mãe da menina e, com isso, está regularmente investida do 

poder familiar (CC, art. 1.630). Com efeito, a guarda da mãe é da natureza 

do poder familiar e diz respeito justamente à prerrogativa legal de ter os 

filhos em seu poder, em ter-lhe a posse oponível a terceiros, e vinculada 

aos deveres de prestar-lhes assistência material, moral e educacional, 

prescindindo, pois, a hipótese em exame de maiores argumentações. No 

mesmo sentido, inclusive, o judicioso parecer do Ministério Público (ID 

29461983). No mais, deixo de regulamentar o direito de convivência 

paterno-filial, na medida em que não há informações a respeito da rotina e 

horários da parte requerida, que devem ser compatibilizados com os 

interesses da criança, tudo sem prejuízo de que sejam feitas mediante 

prévia combinação e a critério da parte guardiã (Código Civil, 1.589). 

Quanto aos alimentos devido à filha, no caso em tela, é inquestionável a 

necessidade da alimentanda, que, por óbvio, como quaisquer criança, 

necessita de diversos cuidados. Ademais, a autora também afirmou não 

possuir condições de sustentar sozinha a filha, fato não impugnado pelo 

requerido, que deixou de contestar o feito. Assim, a obrigação de prestar 

alimentos à filha menor é inconteste. A questão que remanesce, então, 

centra-se apenas no valor. Esse quantum, entretanto, deverá ficar no 

patamar no patamar fixado inicialmente, qual seja, 40 % do salário mínimo 

nacional, quantum atual de R$ 415,60. Neste particular, registro que 

invocando o principio da colaboração, efetivei pesquisa perante o sistema 

CAGED, encontrando a informação de que atualmente o requerido ostenta 

vinculo empregatício em aberto, constando que como salário contratual no 

patamar equivalente a R$ 1.103,00 consoante extrato anexo. Por 

decorrência, deverá pensionar o requerido a filha menor no patamar acima 

descrito, por mês, até o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha 

ou pagos diretamente à genitora. A presente decisão permanecerá até a 

maioridade civil da autora Maria Clara, caso não alterada por ação 

revisional, só se perpetuando após tal termo acaso ela frequente curso 

médio, técnico ou superior, até o término dos estudos, fixada a idade limite 

de 24 (vinte e quatro) anos. Assim, os alimentos, porque devidos, deverão 

ficar no patamar acima estabelecido, como forma de solução mais 

adequada ao caso sob julgamento e que melhor se amolda à regra do art. 

1.694, § 1º do Código Civil, deixando de fixar a obrigação na moldagem in 

natura por entender estar o patamar ora fixado em sintonia ao principio da 

proporcionalidade, sobretudo tendo em vista as informações extraídas do 

sistema CAGED. Assinale-se também que o aludido montante não foi 

questionado por qualquer das partes, inexistindo qualquer adminículo de 

prova apto a embasar a fixação em montante superior. Ante o exposto e 

de tudo o mais que dos autos consta, em sintonia ao parecer ministerial, 

JULGO em parte PROCEDENTE o pedido manifestado na presente Ação, 

dando o feito como EXTINTO com análise de seu mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. I, do CPC, assinalando que os alimentos e a guarda 

obedecerão ao acima determinado. Antecipo a tutela para determinar seja 

expedido ofício para desconto da pensão ora fixada, consoante dados 

constantes do extrato anexo. Assim, OFICIE-SE ao órgão empregador do 

requerido, para que seja implementado o desconto em folha de pagamento 

da verba alimentar ora fixada, nos ditames acima especificados - devendo 

o pagamento ser feito na conta bancária de titularidade da genitora da 

autora a ser informada no prazo de 15 dias. Sem prejuízo da metodologia 

tradicional adotada pela serventia do juízo, encaminhe-se o expediente via 

e-mail se@secontabilidade.com.br, conforme dado anexo. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor complexidade, 

suspendendo a condenação por litigar sob o pálio da assistência judiciária, 

que de ofício lhe concedo, haja vista a noticiada profissão de 'técnico' por 

ele exercida e por ser pessoa presumidamente de poucas posses. 

Expeça-se o Termo Definitivo de Guarda. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Preclusa a via recursal, ultimadas as providências de praxe, 

arquive-se. P. I. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1015910-97.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1015910-97.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por LAIS MELO SANTOS (representada pela genitora) 

em face de IGOR BORGES MELO, ambos bem qualificados. Recebida a 

exordial, designou-se audiência de conciliação que restou exitosa, tendo 

os genitores Emily e Igor pactuado acerca do exercício da guarda 

compartilhada da pequena Lais, elegendo-se o lar materno como domicílio 

base da petiz, regulamentando-se o direito de convivência paterno-filial. 

Com relação à verba alimentar pactuou-se a responsabilidade do genitor 

em arcar com o quantum mensal equivalente a 30 % do salário mínimo 

nacional, aprazando todo dia vinte e cinco de cada mês como data para 

pagamento, mediante depósito em conta bancária informada nos autos. 

Ajustou-se também a forma de custeio das despesas extraordinárias da 

autora, consoante peculiaridades vertidas no termo de audiência de ID n. 

29151754. O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (evento 

n. 29594975). É o relatório. Decido. Pois bem. O acordo levado a efeito 

perante a senhora conciliadora judicial está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses da menor, a 

homologação é medida que se impõe. Por fim, insta salientar, por oportuno, 

que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz coisa julgada 

material, eis que havendo alteração da situação de fato, poderá a mesma 

ser revista no interesse das crianças, consoante se infere pelo disposto 

no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. No mais, em sendo manifestado o interesse, no prazo de 

15 dias, expeça-se termo de guarda. Sem custas e honorários face a 

gratuidade da Justiça, restando deferido r. benefício ao requerido ante ao 

pleito manejado derradeiramente. Diante da consensualidade em destaque, 

a publicação desta sentença nos autos gerará automaticamente o seu 

trânsito em julgado (dispensando a serventia de expedir certidão 

especifica). Arquive-se, oportunamente. Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. P. I. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 

2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

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

Processo Número: 1008456-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008456-37.2017.8.11.0003. Vistos. MARIA EDUARDA GOMES 

VENTURA e VITORIA CAROLINA GOMES VENTURA, ambas 

representadas pela genitora, Sra. LUCINELIA GOMES RICARDO, ajuizaram 

a presente ação de alimentos em face de NEIVILIO VENTURA, todos bem 

qualificados nos autos. Alegam, em síntese, que o pai nunca lhes prestou 

auxílio financeiro, bem como que a renda da genitora é insuficiente para 

prover-lhes o sustento. Postulam a fixação de alimentos provisórios e a 

procedência do pedido, em especial com a condenação do Suplicado a 

pagar-lhes pensão alimentícia mensal no importe de 200% (duzentos por 

cento) do salário mínimo ou 1/3 dos seus vencimentos, bem como parte 

das despesas com saúde e educação. A peça de ingresso foi instruída 

com a documentação correlata. Pelo despacho inicial (ID 10466778) foram 

os alimentos provisionais arbitrados em 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, bem como designada audiência de conciliação que restou 

prejudicada ante a não localização do requerido (ID 12353405). Através 

do decisum de ID n. 1251183 efetivou-se pesquisa perante o sistema 

INFOSEG, designando-se novel data para a realização de sessão de 

conciliação, cuja realização restou suspensa visando ultimar o ato citatório 

(ID 16109523), renovando-se a tentativa de citação do requerido. Adiante, 

restou determinada a citação por edital do requerido, bem como a 

nomeação de Curador Especial (ID 22352268). O Curador Especial 

apresentou contestação por negativa geral (ID 25695563). A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 27073012). A douta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 79 de 587



representante do Ministério Público opinou pela fixação da verba alimentar 

no patamar equivalente a 50 % do salário mínimo nacional (ID 29533381). 

Relatei o essencial. Decido. O processo está em ordem, inexistindo vício 

que possa inquiná-lo de nulidade, assim como estão presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Não existem 

preliminares, razão pela qual passo desde logo ao exame do mérito. O 

dever do requerido de prestar alimentos às autoras decorre das normas 

dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e, principalmente, do artigo 229 

da Constituição da República, uma vez comprovada a filiação (ID 

10423116), não sendo por ele contestada tal responsabilidade. Ademais, 

as menores contam com 7 e 6 anos de idade, respectivamente, fato 

suficiente para revelar a evidente necessidade em receber auxílio 

financeiro, na forma de alimentos, o que lhes proporcionará um 

desenvolvimento saudável e a devida formação sócioeducacional de que 

as crianças nesta idade necessitam. Por outro lado, é dever dos pais 

manter os filhos menores, conforme disposição do art. 229, 1ª parte, da 

Constituição Federal de 1988. Por esta razão, os alimentos são devidos. 

Cumpre, então, fixar o respectivo quantum. Essa fixação deve se orientar 

pelo binômio necessidade-possibilidade, assim, atendendo aos interesses 

das menores, sem, entretanto, prejudicar a exequibilidade. Pois bem, 

invocando o princípio da colaboração pesquisa perante o sistema CAGED, 

extraindo-se a informação de que o requerido não estaria vinculado a 

trabalho formal na atualidade, bem como que no derradeiro trabalho formal 

o mesmo foi registrado como trabalhador agropecuário, com salário 

contratual na margem de R$ 1.908.00, conforme documento anexo. Nesse 

ínterim, diante da assertiva de que ele seria ‘trabalhador agropecuário’ e 

que atualmente encontra-se desempregado, hei por bem manter em 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo os alimentos em favor das 

requerentes, quantia que certamente atende ao trinômio 

possibilidade-necessidade-proporcionalidade e que não foi questionada 

por qualquer das partes, inexistindo qualquer adminículo de prova apto a 

embasar a fixação em montante superior. Assim, os alimentos, porque 

devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, como forma de 

solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor se amolda à 

regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando de fixar a obrigação na 

moldagem in natura por entender estar o patamar ora fixado em prol das 

meninas está em sintonia ao princípio da proporcionalidade, sobretudo 

tendo em vista o teor do r. extrato extraído do sistema CAGED ilustrando a 

atual situação de desemprego do réu. Por oportuno: 'CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO 

ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO NECESSIDADE 

POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em Ação de 

Alimentos, a revelia, por si, não afasta o ônus da parte autora de 

demonstrar que o alimentante reúne condições de arcar com o pagamento 

de pensão alimentícia no patamar vindicado na inicial. 2. Na fixação de 

alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do alimentante e as 

necessidades da alimentanda. 3. O fato de o alimentante se encontrar 

desempregado deve ser levado em consideração para fins de fixação do 

valor da pensão alimentícia. 4. Deve ser mantido o valor dos alimentos, 

quando fixados em consonância com as necessidades da alimentanda e a 

capacidade financeira do alimentante. 5. Recurso de Apelação conhecido 

e não provido.' (TJDFT - 8ª Turma Cível, Apelação Civel n. 

20150710128180, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, J. 30/5/2019). Por fim, não 

se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, a 

qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja 

alteração significativa na situação da alimentante ou do alimentado, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Ante o exposto, em sintonia ao parecer 

ministerial, julgo em parte procedente o pedido e condeno o réu a pagar à 

autora pensão alimentícia no valor equivalente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, a ser depositada até o dia 10 (dez) de cada mês, 

na conta indicada na exordial. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, notadamente tendo em vista a natureza 

da lide, de menor complexidade, suspendendo a condenação por litigar 

sob o pálio da assistência judiciária, que de ofício lhe concedo, haja vista a 

noticiada profissão de 'trabalhador agropecuário' por ele exercida e por 

ser pessoa presumidamente de poucas posses. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos, com baixa e as anotações devidas. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 

26 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009878-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. D. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (EXECUTADO)

 

Processo nº.: 1009878-47.2017.11.0003 Vistos. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por STEFANE LORRAINE DE PAIVA 

SANTANA e POLYANA DE PAIVA SANTANA em face de LOURIVAL 

PEREIRA DE SANTANA, todos bem qualificados nos autos. Por força do 

decisum de ID 26880416, restou efetivada constrição eletrônica de valores 

via sistema BACENJUD, cuja ordem restou exitosa. Devidamente intimado, 

o devedor manifestou concordância com a r.restrição e o pretenso 

levantamento de valores (ID 27991955). É o relatório. Decido. Tendo em 

vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. 

Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita, restado deferido r. benesse em prol do executado. 

Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, 

conforme pedido retro. Após, arquive-se. Ciência ao Parquet. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002567-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (EXECUTADO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002567-97.2020.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘Cumprimento de 

Sentença’ ajuizada por Pedro Paulo da Silva em desfavor de Rosimar 

Alves da Silva, ambos qualificados nos autos. Em síntese, aduz o 

exequente que em 11.02.2016 as partes ajustaram quando a existência e 

a duração da união estável, assim como a partilha do bem imóvel 

amealhado na constância da relação. Assevera que o acordo levado a 

efeito em 11.02.2016 consignava, ainda, que o r. bem seria colocado a 

venda, por valor certo, com prazo estipulado em 1 (um) ano, anunciada 

pelas partes sem intervenção e imobiliária. Ainda, afirma que decorreu 

prazo superior ao ajuste sem que houvesse o cumprimento do acordo, 

estando a executada usufruindo exclusivamente do imóvel e prejudicando 

a tentativa de alienação. Por fim, postula pela desocupação imediata do 

imóvel, fixação de aluguel em favor do executado e alienação judicial do 

imóvel. Vieram os documentos pertinentes. Relatei. Decido. Pois bem, a par 

da narrativa inicial é incontroverso o condomínio do ex-casal sobre o 

imóvel registrado no SRI local sob o nº. 65.975, adquiridos no curso da 

relação conjugal, cuja partilha atribuiu a proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte. Por sua vez, inviabilizada a divisão amigável, 

tem-se por necessária a extinção do condomínio instituído por força da 

partilha e, a alienação judicial da coisa, dividindo-se o valor percebido na 

proporção das quotas conferidas a cada ex-convivente. Com efeito, 

vislumbra-se, in casu, tratar-se de alienação judicial como procedimento 

especial e autônomo e não como fase de cumprimento de sentença, 

incidindo as disposições contidas no art. 730, do CPC c/c arts. 1.320 e 

seguintes do CC. Isso pois, a pretensão da parte exequente é fundada 

nas disposições legais do condomínio e não da mancomunhão. Logo, 

ressai que dissolvida a relação submetida ao crivo do juízo de família, a 

venda ou destinação do imóvel não guarda qualquer liame com esta 

jurisdição, podendo a interessada manejar eventual pretensão, querendo, 

em ação autônoma perante a jurisdição cível comum, isso porque, 

verifica-se que a pretensão velada consubstancia-se na extinção do 

condomínio existente sobre o imóvel. No mesmo contexto, no que 

concerne aos aluguéis vindicados, este juízo carece de competência para 

a solver a questão, uma vez reconhecida a dissolução da sociedade 

conjugal havida entre os litigantes, cessa a competência do Juízo da 

família para dirimir questões que eventualmente surjam em decorrência do 
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direito de propriedade do imóvel em questão, tendo em vista que a posse e 

os aluguéis reclamados pela parte exequente se fundamentam em seu 

direito de propriedade sobre o imóvel e não em decorrência de eventual 

relação familiar dantes estabelecida com a executada. Deveras, quando a 

coisa for indivisível ou se tornar pela divisão imprópria ao seu destino e os 

ex-conviventes não queiram adjudicá-la a um só, indenizando os outros, 

deve então ser vendido e repartido o preço, preferindo-se, em condições 

iguais de oferta, o condômino ao estranho e entre os condôminos o que 

tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão 

maior. Em outras palavras, ante a existência de condomínio decorrente de 

partilha de bens estabelecida na referida demanda, compete a interessada 

buscar a tutela de seu direito conforme apregoa os artigos 1.320 e 1.322, 

ambos do Código Civil, via ação de extinção de condomínio, com posterior 

pedido de alienação judicial do bem imóvel (art. 730, CPC), ‘afinal, é direito 

do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente 

alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em 

conjunto do bem indivisível, resguardando-se o direito de preferência" 

(TJSP - Ap. nº 0004056-59.2012.8.26.0001 - São Paulo - 7ª Câmara de 

Direito Privado - Relª Mary Grün - J. 22.03.2017). Impõe-se, portanto, 

remeter as partes às vias ordinárias para, querendo, submetam a súplica 

via pertinente e adequada, visando a extinção do condomínio com a 

alienação judicial do imóvel, nos termos da legislação em vigor. Para tanto, 

dispõe o art. 1.320, do Código Civil, que a todo tempo será lícito ao 

condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de 

cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Destarte, em harmonia a 

atual jurisprudência dos tribunais a que me filio, ressai claro o vazio de 

competência por parte deste juízo para dirimir a controvérsia instalada, 

devendo a pretensão da interessada ser manejada via autônoma e 

adequada, em ação de extinção de condomínio e divisão da coisa comum, 

tendo a competência deste juízo se esgotado com o sentenciamento do 

feito, porquanto a matéria ora manejada na modalidade não está afeta ao 

Juízo especializado de Família e Sucessões. Nesse sentido, confira-se: 

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ALIENAÇÃO DE BEM COMUM – 

IMÓVEL PARTILHADO EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL – INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO PELA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA – AÇÃO 

AUTÔNOMA – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. 

Ainda que o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha pela 

Vara de Família e Sucessões, a competência para processar e julgar a 

ação de alienação de coisa comum é da Vara Cível’ (TJMT- Conflito de 

competência nº. 20787/2016, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Privado, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, em 07/07/2016). 

Portanto, remanesce relação jurídica de cunho meramente obrigacional, 

que envolve direito de propriedade, relativa a bem imóvel já devidamente 

partilhado, não estando, portanto, mais afeta ao âmbito da Vara de Família 

que, à propósito “TJMT - Conflito de competência nº. 

100482-84.2019.8.11.0000, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas 

de Direito Privado, Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki, em 04/04/2019”. 

Vê-se, portanto, que a discussão sobre a relação jurídica entre eles agora 

é de nítida natureza cível, não sendo reservada a esta Especializada. 

Oportunamente, ilustro: “AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM 

ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. Imóvel partilhado na separação 

judicial. Ocupação exclusiva pelo réu. Sentença de procedência, para 

decretar a extinção da comunhão e determinar a alienação judicial, 

cabendo a cada parte 50% do produto auferido. Apela o réu, alegando 

ilegitimidade passiva; carência de ação por impossibilidade jurídica do 

pedido; o contrato celebrado com a CDHU impede a comercialização da 

unidade antes da quitação. Descabimento. Ilegitimidade passiva. 

Inocorrência. Alienação dos direitos sobre o imóvel, que pertencem às 

partes por conta da avença celebrada com a CDHU. Legitimidade 

caracterizada. Impossibilidade jurídica do pedido. Não caracterização. 

Pedido juridicamente possível, nos termos do art. 1.322,CC. Condomínio. 

Extinção. Reconhecimento da possibilidade de alienação dos direitos sobre 

o imóvel, desde que cientificados os interessados e haja anuência da 

CDHU. Impossibilidade de obrigar a manutenção do condomínio, caso 

algum dos condôminos deseje extingui-lo. Inteligência do art. 1.320, CC. 

Majoração dos honorários recursais. Recurso improvido.” (TJSP - 

Apelação Cível 1000478-56.2017.8.26.0111;Relator (a): James Siano; 

Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 

30/11/2018). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E 

ALIENAÇÃO DE COISA COMUM. PRELIMINARES AFASTADAS. 

NECESSIDADE DE VENDA DO IMÓVEL. ART. 1.322, DO CCB. 1. Conquanto 

o condomínio tenha sido instituído na partilha oriunda de ação de divórcio 

litigioso, a competência para o julgamento da ação de extinção de 

condomínio é da Vara Cível Comum. Inexistência de questões afetas a 

direito de família. 2. Verificado que há plena congruência entre os fatos 

alegados e os pedidos formulados, no que se impõe reconhecer que a 

peça inicial atende o disposto no art. 282 do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70057549156, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 02/12/2013). “APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE 

CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

CÍVEL. PROPRIEDADE EM COMUM DE DOIS VEÍCULOS. DESINTERESSE NA 

PERPETUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. 1. A extinção de condomínio de bem 

indivisível tem natureza de demanda autônoma e não de cumprimento de 

sentença, devendo ser proposta perante o juízo cível, mormente se já 

transitada em julgado a sentença de sobrepartilha e o pedido é exclusivo 

em relação ao bem partilhado. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.320 do 

Código Civil, "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da 

coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas 

despesas da divisão". 3. (...) 7. Recursos conhecidos e desprovidos.” 

(TJDF - Acórdão n.1051554, 00040862620168070020, Relator: GISLENE 

PINHEIRO 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no 

DJE: 09/10/2017.). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA. 

ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA DE VALORES 

RETROATIVOS. PARTILHA DE BENS DE EX-CÔNJUGES JÁ REALIZADA. 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

PROCEDENTE. Cuidando-se de demanda envolvendo debate sobre o 

arbitramento de aluguéis e cobrança de valores retroativos referente a 

imóvel comum, quando já realizada a partilha dos bens de ex-cônjuges - 

existência de condomínio e não de mancomunhão -, é competente para 

processamento e julgamento do feito a Vara Cível. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.” (Conflito de Competência Nº 

70076390293, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 15/01/2018) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR 

CONDÔMINO (EX-ESPOSO). ALUGUÉIS A TÍTULO INDENIZATÓRIO. BEM 

COMUM DE CASAL DIVORCIADO, JÁ PARTILHADO. DEBATE 

EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 

CONFLITO ACOLHIDO. A ação ordinária em que se discute pagamento de 

aluguéis (frutos), provenientes do direito de propriedade de 50% 

(cinquenta por cento) de um condomínio, envolvendo matéria 

exclusivamente patrimonial, deve ser, em tese, processada e julgada no 

juízo cível. Nesse contexto, já tendo sido julgadas e definidas as questões 

pertinentes ao divórcio e correspondente partilha de bens, resta esgotada 

a competência do Juízo da Vara de Família.” (TJMG - Conflito de 

Competência 1.0000.14.055387-6/000, Relator(a): Des.(a) Armando Freire 

, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2014, publicação da súmula em 

10/11/2014). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

ALIENAÇÃO DE BEM COMUM – IMOVEL PARTILHADO NO PROCESSO DE 

ARROLAMENTO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PELA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA – AÇÃO 

AUTÔNOMA – CONFLITO PROCEDENTE. Ainda que o condomínio tenha 

sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a 

competência para processar e julgar a ação de alienação de coisa comum 

é da Vara Cível. Matéria estranha à competência privativa das Varas de 

Família” (TJMT – Conflito de Competência n. 115310/2014, 1ª Turma de 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Relatora Desa. Marilsen 

Andrade Adário). Nestes termos, torna-se inafastável o reconhecimento 

da incompetência deste Juízo de Família e Sucessões para a apreciação 

do pedido posto em exame, eis que em verdade, não está em debate 

nenhuma questão diretamente atinente ao direito de família. Portanto, a 

competência para o conhecimento da controvérsia, via ação autônoma e 

adequada, é da jurisdição comum. Na confluência destes argumentos, 

tem-se que o pleito carece das condições da ação – interesse processual 

dererivado da inadequação da via eleita e legitimidade de partes – e toda 

vez que do processo não constar qualquer uma delas, o juiz não 

resolverá o mérito (art. 485, VI, CPC). Partindo dessa premissa, a teor das 

condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente está o 

interesse processual da parte exequente, já que a medida vindicada é 

totalmente inadequada aos fins almejados, porquanto não se trata de mero 

cumprimento de sentença, mas de pretensão autônoma a ser intentada 

perante o juízo cível, devendo o interessado cumprir os requisitos do art. 
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319 do CPC. Por conseguinte, levando em consideração que o interesse 

processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, 

invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil 

pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão da exequente 

perdeu sua utilidade e necessidade, o que inviabiliza o Poder Judiciário de 

lançar comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. Por 

fim, assinalo que deixo de remeter o feito à livre distribuição, uma vez 

deverá a parte interessada manejar a ação cabível com a denominação e 

fundamentação correlata, sendo, portanto, aos requisitos da petição inicial 

autonoma, por óbvio, diversa da petição inicial de cumprimento de 

sentença. Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fundamento 

no artigo 330, IV c/c o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fulcro 485, inciso I, do mesmo codex, e diante da carência 

de ação e, por corolário, deixo de conhecer e processar o pedido 

formulado com a simbologia de cumprimento de sentença por arbitramento, 

remetendo-se as partes às vias ordinárias, querendo. A teor do pedido de 

formulado na inicial DEFIRO à parte autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Por fim, preclusa a via recursal, em não havendo qualquer requerimento 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se os 

autos com as baixas pertinentes. P. I. Cumpra-se. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 20 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003014-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. A. (REQUERENTE)

E. B. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003014-85.2020.8.11.0003 VISTOS. Rosimar Santos Aranha 

Dourado e Edilson Bento Dourado, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 14.06.2019, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando que no curso da união não adveio 

o nascimento de filhos, inexistindo bens a serem partilhados. Elucidam a 

pretensão por parte da autora Rosimar em voltar a utilizar o nome de 

solteira. Pugnam pela procedência do pedido para que seja decretado o 

divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na reconciliação. Relatei o 

essencial. Decido. Processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade 

processual. Deveras, considerando-se a natureza da causa, notadamente 

a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao 

Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Pois 

bem. As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, o pedido 

satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Por fim, 

quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente deverá ser 

modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte do cônjuge 

que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Em face ao exposto: 

a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do casal. b) 

HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o acordo tal 

qual o celebrado na inicial e na petição vertida no ID n. 19325530. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça que ora concedo em prol dos autores. Em razão da 

solução consensual, não há que se falar em honorários de sucumbência. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação. 

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 

21 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003694-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. J. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003694-07.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ação de 

regulamentação de visitas ajuizada por RICARDO HEINTEZE DE OLIVEIRA 

em desfavor de MELINA APARECIDA DE JESUS LEANDRO, ambos bem 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Em se de audiência de conciliação designada por este juízo as partes 

entabularam acordo, regulamentando-se a guarda da prole em comum, a 

ser exercida de forma compartilhada, elegendo-se o lar materno como 

domicílio base das menores regularizando, ainda, o direito de convivência 

paterna, na forma disposta em termo de assentada (id nº 28925207). A 

douta representante do Ministério Público, em parecer, opinou pela 

homologação do aludido acordo (id nº 29537411). É o relatório. Decido. 

Denota-se nos autos que as partes acordaram acerca da guarda e direito 

de visitas em prol das menores CECÍLIA MARGARIDA LEANDRO HEINTZE 

DE OLIVEIRA e ALICIA APARECIDA LEANDRA HEINTZE DE OLIVEIRA. Insta 

salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda, conforme 

acordaram, não faz coisa julgada material, eis que havendo alteração da 

situação de fato, poderá a mesma ser revista no interesse da menor, 

consoante se infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 

13.7.90 – ECA. Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos o acordo entabulado entre RICARDO HEINTEZE DE OLIVEIRA em 

desfavor de MELINA APARECIDA DE JESUS LEANDRO (id nº 28925207). 

Sem custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida, 

restando deferida r. benesse em prol da genitora. Sem honorários eis que 

o caráter consensual faz presumir a existência de ajuste particular sobre 

r. verba. Oportunamente, expeça-se o termo de guarda das menores aos 

respectivos genitores. Após, proceda-se ao arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006536-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOCY CAMPOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para comparecer à Secretaria deste 

Juízo, A PARTIR DE 28/02/2020, em horário de expediente forense para 

retirar o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO N. 024/2020, expedido em 

27/02/2020, com prazo de validade de 180 dias, devendo instruí-lo com os 

documentos necessários ao cumprimento através das peças digitais 

disponíveis no PJe. SELO DE AUTENTICAÇÃO UTILIZADO: AC791183.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003213-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YPE AMARELO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GUARAGNI CANTARELLI (REQUERIDO)

ALCIDES CANTARELLI ALVES FILHO (REQUERIDO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1003213-44.2019.8.11.0003 Vistos etc., LUIZ CESAR GUARAGNI EIRELI – 

ME (YPE AMARELO CORRETORA DE SEGUROS) requereu a Interpelação 

Judicial de CAROLINE GUARAGNI e ALCIDES CANTARELLI ALVES FILHO, 

visando instar os demandados a prestação de contas do período em que 

exerceram a administração da r. empresa, bem como apresentarem os 

arquivos digitais da pessoa jurídica, consoante vindicado na peça de 

ingresso (ID 19210001). O feito foi recebido no ID 19892896, acolhendo-se 

a pretensão exordial. A notificação judicial foi realizada por carta postal (ID 

23851608). Facultou-se a manifestação da parte autora (ID 23851597), 

transcorrendo in albis o lapso sem qualquer intervenção. Brevemente 

relatados. Decido. Com efeito, a interpelação visa apenas à prevenção de 

responsabilidade, conservação e ressalva de direitos ou manifestação de 

qualquer intenção de modo formal (art. 726, do CPC). Não há providência a 
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ser adotada pelo órgão judicial, pois se trata tão somente de instrumento 

probatório em favor de quem os requer. Não por outro motivo, ao final do 

procedimento os autos são entregues ao requerente (Junior, N. N., 

Andrade Nery, R. M. 2007. Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1359), 

sendo, deveras, descabido ao magistrado se pronunciar sobre a matéria 

invocada (Marinoni; Arenhart; Mitidiero; 2017ª, p. 273). Destarte, feita a 

comunicação ao requerido ou ao público em geral, a depender do caso, 

tem-se por exaurido o procedimento. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reputando 

formalmente regular a notificação realizada e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o presente feito. Não há condenação em honorários 

advocatícios, pois inexiste litígio ensejador da sucumbência (STJ. REsp. 

39441. Relator Min. Cláudio Santos, j. 15.12.1993). Tratando-se de autos 

eletrônicos, incumbe a própria parte requerente a impressão ou 

salvaguarda em arquivo eletrônico, via Sistema PJe. Em nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009221-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009221-37.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Regulamentação de visitas com pedido de tutela antecipada” proposta por 

Marcelo Paiva do Nascimento em face de Danielle de Aguiar Dias, 

qualificados nos autos. Em síntese, narra a inicial que os genitores 

estabeleceram perante o CEJUSC desta Comarca, em 28/06/2016 que a 

forma de visitação entre o autor e o filho João V. A. P. do N. (d.n. 

30/04/2009) seria exercida de forma livre, no entanto, a genitora tem 

tolhido o direito de convivência paterno filial, dando azo a eventuais 

dissabores na rotina diária, de modo que, a regulamentação de visitas tal 

qual postulada encontra-se escorreita na legislação vigente. Em decisão 

inaugural, foi acolhido o pedido fundamentado na urgência (ID 23109995). 

Na oportunidade, aprazou-se data para tentativa de composição entre os 

envolvidos, a qual, posteriormente, restou infrutífera (ID 25596445). Diante 

da notícia de descumprimento da medida (ID 24530083), com a finalidade 

de conferir efetividade ao provimento, houve readequação do decisum no 

tocante a retirada da criança na instituição de ensino ou na residência 

materna/avó materna (ID 24622386). Em seguida, aportou manifestação da 

requerida postulando pela suspensão das visitas na forma estabelecida, 

jungindo a comunicação com documentos (ID 24966106), complementada 

nos manuscritos atrelados a petição de ID 24983114. Parecer ministerial 

(ID 25257955). Manifestação da parte autora (ID 25319305). Decisão 

inacolhendo o pedido de declínio da competência em favor da Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e, por outro lado, a par dos 

elementos apresentados pela requerida e em harmonia ao parecer 

ministerial e demais ponderações expostas, foi suspenso os efeitos da 

decisão antes proferida (ID 3109995 e 24612386) no tocante as visitas 

paternas estabelecidas (ID 25365164). Contestação ofertada ao ID 

26220329 e, réplica em petição registrada ao ID 26845023. Determinado a 

elaboração do estudo psicossocial, o relatório aportou ao ID 27038450. 

Após parecer ministerial (ID 28256686), a parte autoral postulou pela 

reconsideração da decisão que suspendeu as visitas paternas (ID 

28825560) e, na ocasião, apresentou documentos relativos ao processo 

em tramitação perante a Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca. Por derradeiro, parecer ministerial. É o necessário. Decido. Ab 

initio, a par das informações lançadas nos autos, vislumbra-se que há em 

tramitação perante a Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca Medida de Proteção em favor da criança João V. A. P. do N. (d.n. 

30/04/2009) e Medidas pertinentes aos pais ou responsáveis postulada 

pelo Ministério Público em desfavor de ambos os genitores. Outrossim, 

denota-se da peça inicial (ID 28825568) pedido de alteração do direito de 

visitas paternas, dentre outras medidas correlatas a situação exposta. 

Nessa perspectiva, importa registrar que o regime de visitas é aspecto 

relativo ao exercício do poder familiar e, a luz da excepcionalidade em 

voga, que in casu, funda-se nas hipóteses taxativas previstas nos artigos 

98 e 148, parágrafo único, alínea “d” da Lei 8.069/90, têm-se que a 

competência para apreciar o pedido relativo à regulamentação de visitas 

paternas é da Vara da Infância e da Juventude. À propósito: PROCESSO 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL E VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE 

ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. AÇÃO DE GUARDA. 

MENOR CONSIDERADO EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. 

1. Compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de pedidos de 

guarda e tutela de criança ou adolescente, nas hipóteses de ameaça ou 

violação aos direitos do menor. 2. Na presença de indícios de violação ou 

ameaça aos direitos da criança, há razão para o processamento do 

pedido de guarda e responsabilidade perante o Juízo da Infância e da 

Juventude. 3. Conflito negativo de competência conhecido e provido, para 

declarar competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do 

Distrito Federal (Suscitante). Maioria. (Acórdão 1104077, 

07057460620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1ª Câmara Cível, Data 

de Julgamento: 19/06/2018, Publicado no PJe: 20/06/2018. RECLAMAÇÃO. 

FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, I, CDC. CONEXÃO. 

ESTUDO PSICOSSOCIAL. REGULARIDADE. 1. A competência estabelecida 

no art. 147, I e II do ECA, com o objetivo de proteger o interesse da criança 

é absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, ou mesmo conhecida 

de ofício, não sendo admissível a sua prorrogação (precedentes do STJ). 

2. Em face da conexão entre as ações ajuizadas (regulamentação de 

visitas e destituição de poder familiar), os autos devem ser julgados pelo 

Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude. 3. A realização de estudo 

psicossocial não exige a prévia intimação das partes para apresentar 

quesitos e indicar assistentes técnicos, que podem impugnar o laudo após 

a sua apresentação. 4. Julgou-se parcialmente procedente o pedido da 

reclamação da ré para declarar a competência da 1ª Vara da Infância e 

Juventude para processar e julgar a ação de regulamentação de visitas. 

(Acórdão n.542792, 20110020009956RCL, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 19/10/2011, Publicado no DJE: 

21/10/2011. Pág.: 83.) Salienta-se que o Juízo de Família regula as 

relações existentes entre seus diversos membros, conquanto a Vara da 

Infância e Juventude cuida das relações envolvendo crianças e 

adolescentes cujos diretos sejam ameaçados ou violados - que estejam 

socialmente em situação de risco. Nesse contexto, nota-se situação de 

omissão ou abuso de ambos os genitores - a colocar em risco a prole 

comum (artigo 98 do ECA), retratada no pedido de medida de proteção e 

medidas pertinentes aos pais proposta pelo Parquet perante o Juízo da 

Infância (ID 28825568). Assim, a par dessas ponderações e das graves 

consequências, tanto no aspecto processual, com risco de decisões 

conflitantes, quanto no aspecto do bem estar da criança que se busca 

proteger, entendo prudente a remessa do feito a Vara da Infância e 

Juventude desta Comarca. Ante o exposto, diante da especificidade da 

causa em trâmite na Vara da Infância e Juventude compete àquela Justiça 

especializada apreciar o pedido de regulamentação de visitas de modo 

que, DECLINO de minha competência jurisdicional para processar e julgar o 

presente e, de consequência, determino a imediata remessa dos autos 

àquela especializada. Notifique-se o Ministério Público. Sem custas e 

honorários, eis que concedida as benesses da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, 

preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas 

as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005036-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

LUCIANO SANTOS SILVA OAB - SP154033 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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M. F. D. S. (REQUERIDO)

A. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTON JOSE NASSER DE MELLO OAB - MS5124 (ADVOGADO(A))

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº. 1005036-53.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS em 

desfavor de MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ambos bem 

qualificados nos autos. O demandado compareceu aos autos 

oportunidade em que deu-se por citado (ID 19990049), tendo apresentado 

oportunamente peça defensiva (ID 19990049 – pág. 55/64). Adiante a 

parte autora ofertou réplica autoral (ID 22971588 – pág. 33/46). Entre um 

ato e outro o Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São 

Paulo declinou de sua competência para esta Especializada (ID 19990087). 

Designada audiência conciliatória as partes lograram êxito parcial acerca 

da dissolução do vínculo matrimonial, remanescendo tão somente a 

questão afeta a partilha de bens (ID 22971588). Sequencialmente o 

demandado apresentou contestação (ID 24074614). Foi proferida 

sentença parcial homologando a tratativa leva a efeito em audiência de 

conciliação (ID 24251176). Adiante a parte autora opôs embargos de 

declaração, aduzindo, em síntese, a ocorrência de vício na sentença 

objurgada (ID 24251176), especialmente quanto à partilha dos bens, já que 

as partes não transacionaram acerca da r. temática, que restou inserida 

no dispositivo da mencionada sentença. Em resposta, o embargado 

ratificou o pedido de provimento dos aclaratórios (ID 25397716). Por fim, a 

parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 25414769). Juntou 

documentos. Relatei o essencial. Decido. 1. Prima facie, verifico que os 

embargos de declaração opostos pela autora são tempestivos (ID 

25020222), desse modo recebo-os. A irresignação merece acolhida eis 

que a decisão atacada padece de evidente erro material. No mais, 

tratando-se de mero erro material possível seria a correção até mesmo de 

ofício, de acordo com o art. 1022, inciso III, do CPC. A propósito: “A 

correção de erro material deve ser feita a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo julgador (art. 463, I, do CPC).” 

(TJMT. Processo: RCIn 2959/2009. Rel. Des. José Zuquim Nogueira. 

Julgado em 22/05/2009). Pois bem, à luz da ocorrência de erro material 

material quando da digitação existente no dispositivo da sentença outrora 

proferida (ID 24251176), hei por bem retificá-la, acolhendo as razões 

vertidas nos referidos embargos de declaração. Assim sendo, ante ao r. 

erro material existente no dispositivo da sentença acima mencionada, 

retifico o julgado para constar: “Ademais, HOMOLOGO o acordo tal qual 

celebrado entre as partes, com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC e, 

por consequência extingo o presente feito.” No mais, segue a sentença 

nos exatos termos. Expeça-se mandado de averbação. 2. A teor do 

pedido de ID n. 25414769, manifeste-se a parte adversa, no prazo de 

quinze dias, querendo. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 26 de fevereiro de 

2019. Claudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013654-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

GESUINO MARTINS DE OLIVEIRA (REU)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013654-21.2018.8.11.0003 Vistos etc., Em análise da documentação 

apresentada ao ID 27755067, verifica-se que o imóvel registrado na 

matrícula sob o nº. 93682 não se encontra na esfera de domínio da de 

cujus, subsistindo contrato indicando a existência de alienação fiduciária 

firmada entre a falecida e a Caixa Econômica Federal, sendo inviável, 

portanto, a transferência do patrimônio sem que o registro da propriedade 

esteja efetivamente gravado no título translativo do SRI competente (art. 

1.245, do CC). Registro, aliás, que acaso a parte interessada não possua 

a documentação necessária à transferência do bem, isto é, a matrícula 

atualizada do imóvel com a propriedade devidamente registrada em favor 

do autor da herança (sem gravame), deve, primeiro, providenciar a 

regularização do mencionado patrimônio para, após, manejar o inventário. 

Assim, intime-se a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade do imóvel 

supracitado, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, sob pena de 

restar impossibilitada a inventariança do bem, porquanto cediço que nos 

contratos de alienação fiduciária o devedor figura como simples possuidor 

direito e depositário do bem, pertencendo este, na verdade, ao credor 

fiduciário, o qual detém o domínio resolúvel e posse indireta da coisa. 

Confortando este entendimento, cito os seguintes precedentes do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO 

FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme dicção do artigo 612 do CPC: O juiz 

decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes 

estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias 

as questões que dependerem de outras provas. A não comprovação da 

propriedade de bem imóvel, objeto da ação de inventário, impossibilita a 

sucessão hereditária e a consequente partilha deste bem aos herdeiros.” 

(N.U 0013337-50.2012.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INVENTÁRIO – SOBREPARTILHA POSTULADA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS – Posse exercida por 

terceiros – Terreno construído em área de pessoa diversa – 

Impossibilidade de divisão entre os herdeiros – Recurso desprovido. para 

que seja possível a partilha de bens, o Espólio deve comprovar a 

propriedade destes. A propriedade dos bens móveis é adquirida mediante 

tradição, presumindo ser o dono aquele que exerce a posse do bem. Os 

bens imóveis dependem de registro público para comprovar a 

propriedade.” (N.U 0004680-37.2003.8.11.0003, Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, 

Publicado no DJE 26/09/2017). Conseguintemente, inviável o arrolamento 

de bem que não integra o acervo patrimonial da inventariada, sob pena de 

subverter princípios primários das relações de direitos reais e, tolher, com 

isso, direitos de terceiros (art. 506, do CPC). No mais, anoto que ressai 

pendente a apresentação da certidão negativa de débito federal em nome 

da falecida, a qual poderá ser extraída perante o sítio eletrônico da Receita 

Federal(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConju

ntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=2), de forma gratuita e célere, a qual 

deverá aportar aos autos, no mesmo lapso, sob pena de extinção (art. 

485, IV, do CPC). Escoado o prazo, independentemente de manifestação, 

tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. Rondonópolis-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002519-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. F. E. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. R. G. (REQUERIDO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002519-41.2020.8.11.0003 Vistos etc., Tratando-se de ação que visa 

não só o pedido de guarda compartilhada do filho, como também o 

oferecimento de alimentos e, a regulamentação provisória do direito de 

convivência paterno, a legitimidade para figurar no polo passivo do 

segundo pleito (alimentos) é da criança, devidamente representada por 

quem de direito, sendo necessária a retificação do polo passivo, portanto. 

Outrossim, a teor da fundamentação formulada no corpo da exordial 

acerca dos alimentos, regulamentação de guarda e visitas, 

considerando-se que a parte autora efetuou tão somente pedido liminar, 

faculto a emendar a inicial para formular pedido meritório sobre a r. 

matéria, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

vestibular (art. 321, parágrafo único, CPC), sobretudo porque na petição 

inicial deve vir retratada não só a causa de pedir, mas também o pedido, 

haja vista o Princípio de Congruência, segundo qual o Magistrado deve 

apreciar e julgar a lide nos limites do que foi postulado pela parte autora 
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(artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil), sob pena de incorrer em 

inescusável sentença citra, extra ou ultra petita, passível de nulidade. 

Ainda, o interessado deverá colacionar aos autos a documentação 

comprobatória da propriedade do veículo automotor Onix indicado na 

inicial, bem como cópia integral e legível da certidão de matrícula do bem 

imóvel, os quais pretende amealhar, devidamente registrados em favor 

dos envolvidos, sob a advertência de o juízo não deliberar sobre a partilha 

dos mesmos. No mais, o autor haverá de demonstrar efetivamente a 

necessidade do beneplácito legal da assistência judiciária gratuita 

postulada, a par de corroborar, inclusive, o quantum ofertado a título de 

verba alimentar ao filho, apresentando, sob pena de indeferimento do 

benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou 

comprovante de renda mensal de cada um; b) cópia dos extratos 

bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos 

extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última 

declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita 

Federal. Assim, faculto ao requerente, em 15 (quinze) dias, promover a 

emendar a petição inicial, a fim de proceder as retificações 

suprarreferidas, sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se. Rondonópolis-MT, 21 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005206-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo nº.: 1005206-52.2019.811.0003 Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, BUSCA E APREENSÃO 

DE BENS DE USO PARTICULAR E TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA em desfavor de GLÁUCIA APARECIDA 

LOPES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, narra a 

inicial que o Autor contraiu matrimônio com a requerida em 04/05/2018, sob 

o regime da comunhão universal de bens, estando separados de fato 

desde 24/03/2019, informando, ainda, a inexistência de filhos em comum. 

No mais, pugna pela partilha do imóvel descrito na exordial, assim como 

dos bens móveis que guarneciam o imóvel do extinto casal, avaliados em 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, em sede de tutela antecipada 

pleiteou a decretação do divórcio e a busca e apreensão dos bens de uso 

pessoal (ID 20067862). Em decisão inaugural, facultou-se a emenda da 

inicial para fins incluir cópia dos documentos alusivos aos bens objetos da 

pretensa parti (ID 20170384)lha, aportando no ID 20517838 respectiva 

manifestação, consignando a cópia do imóvel registrado na matrícula 

91.282. Por força do decisum registrado no ID 21391215, recebeu a 

exordial e a emenda oportunamente apresentada, tendo sido deferido ao 

autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, decretando-se 

liminarmente o divórcio do então casal e, ainda, deferiu-se a busca e 

apreensão pertences pessoais do requerente. Adiante, aportou-se ao 

feito certidão positiva do Sr. Meirinho dando conta da citação e intimação 

da requerida, conforme certidão de ID 22669753. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação restou infrutífera ante a impossibilidade das partes 

de comporem (ID 23224347). Certificou-se o decurso do prazo da 

requerida para apresentação de peça defensiva (ID 25879576). Por fim, o 

requerido apresentou petição no ID 26726654, pugnando pela decretação 

da revelia ante a inércia da parte requerida e por via de consequência do 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório necessário. Por cautela, 

tratando-se de documento essencial à propositura da ação, intime-se o 

Autor para que apresente a escritura pública de pacto antenupcial a que 

alude a certidão de casamento de ID n. 20067877, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de 

fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000933-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CURVO RIVELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0016484A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo 1000933-66.2020.8.11.0003 Vistos. I – Defiro o pedido de justiça 

gratuita. II – Para fins de constatar a legitimidade ativa ad causam, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, sob pena de indeferimento, 

emendar a exordial, acostando declaração de inexistência de 

dependentes por morte (emitida pelo INSS), bem como certidão de 

casamento dos genitores do falecido e, ainda, cópia de sua própria 

certidão de nascimento. Intime-se. Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001103-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1001103-72.2019.8.11.0003 Vistos etc., ANA PAULA DOS 

SANTOS CRUZ, devidamente qualificada e representada propôs a 

presente ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de JOSEFRAN DA CRUZ 

SILVA, também qualificado nos autos. Relata a parte autora que contraiu 

núpcias com a parte ré na data de 07/04/2017, sob o regime de comunhão 

parcial de bens,estando separados de fato há mais de um ano, inexistindo 

patrimônio a ser partilhado. Requer seja julgado procedente o pedido. 

Junta documentos. Houve a citação por edital da parte requerida. A parte 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. 

Nomeado curador especial, houve a juntada de contestação por negativa 

geral (ID 28888996). A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(ID 29383891). Relatei o essencial. Fundamento. DECIDO. Prima facie, 

considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. Verifica-se dos 

autos que a parte Requerida apesar de devidamente citada, quedou-se 

inerte, deixando de oferecer resposta à ação no prazo legal. Nesse 

contexto, sem embargo de entendimentos em contrário, entendo que o 

divórcio por si só não é direito indisponível, podendo, no entanto, os 

efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo dos relacionados à guarda 

de filho e alimentos. Contudo, considerando a delimitação do pedido 

autoral, tenho que não há que se falar em direitos indisponíveis, sendo 

certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é um direito disponível 

do casal, de modo que perfeitamente cabível a aplicação dos efeitos da 

revelia, notadamente porque tais efeitos incidem apenas sobre matéria de 

fato e não de direito. Ademais, resta claro que a pretensão da Requerente 

é apenas definir a sua situação fática, rompendo o vínculo conjugal 

existente com o Requerido apenas no papel. Com efeito, à luz da redação 

dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição Federal pela Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de julho de 2010, “o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou seja, a lei não mais 

exige para o deferimento do pedido inicial, a comprovação de que o casal 

se encontre separado de fato por mais de dois anos. O fato de ter havido 

a separação de fato de longa data, constitui-se indubitavelmente em 

motivo bastante para o divórcio e torna possível pedido de extinção do 

vínculo matrimonial. Quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Neste 

particular, assinalo que sendo o nome direito da personalidade previsto no 

artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar por permanecer usando o 

patronímico da esposa, quando da separação, se este já incorporou a sua 

personalidade, bastando que manifeste tal pretensão, sendo que in casu o 

cônjuge interessado não exerceu pessoalmente a opção. Por oportuno, 

confira-se a lição de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

“Uma vez alterado o nome, advindo, eventualmente, a dissolução do 

casamento pelo divórcio, aplica-se a regra do direito à manutenção do 

nome patronímico, uma vez que se trata de direito da personalidade e, 

como tal, devidamente incorporado à própria personalidade jurídica do 

titular, sendo-lhe indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é 

que no divórcio, o cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo 
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expressa manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de 

disposição com relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível 

a perda tácita ou presumida de um direito da personalidade (e o nome está 

enquadrado como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código 

Civil). Por isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria 

dignidade da pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, 

fundamentalmente, de sua própria manifestação de vontade. (...) Trata-se 

de direito da personalidade que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores 

personalíssimos do titular, somente podendo lhe ser subtraído por sua 

expressa manifestação de vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora 

Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2011, p. 415/416). Ante o exposto, decreto o 

DIVÓRCIO de ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ e JOSEFRAN DA CRUZ 

SILVA, com fundamento no artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como 

nos artigos 2º, IV c/c art. 40 todos da Lei 6.515/77, declarando cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens. Deixo de pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada 

tem a partilhar. Sem custas e honorários eis que o feito tramita sob o pálio 

da Justiça gratuita. Neste particular, registro que tratando-se de processo 

necessário e não havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, 

também, sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. A autora continuará a 

utilizar o nome de casada (ID 17849395). Por fim, procedam-se as 

retificações de praxe quanto ao nome da requerida (ANA PAULA DOS 

SANTOS CRUZ). Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001508-74.2020.8.11.0003

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

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO(A))

CLODOALDO APARECIDO LIMA OAB - 630.542.481-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo n. 

1001508-74.2020.811.0003 Vistos etc., Trata-se de Alvara Judicial 

manejado por MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA, CLODOALDO 

APARECIDO LIMA, MARIA CLAUDICEIA DE LIMA LOPES e GLEISY 

FERREIRA DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos, em razão 

do óbito de GENTIL ALVES DE LIMA, em 25/07/2017. Extrai-se dos autos 

que o falecido era casado com Maria Aparecida Ferreira de Lima, 

deixando três descendentes. Ainda, a título de sucessão consta um 

veículo automotor, consoante Certificados de Registro e Licenciamento de 

Veículos (ID 28740125). Relatei o essencial. Decido. Ab initio, malgrado a 

previsão disposta no código de ritos no que concerne à possibilidade de 

processamento de alvará judicial somente nos casos de inexistirem bens a 

inventariar, nos moldes da Lei 6.858/1980 (Art. 666, CPC), invocando o 

princípio da celeridade processual, viável a autorização para transferência 

dos bens móveis deixados pela falecida pela via do Alvará Judicial. 

Ademais, no caso em apreço inexistem herdeiros menores ou incapazes e 

tratando-se de feito de jurisdição voluntária onde o magistrado “(...) não é 

obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada 

caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna.” (art. 723, 

parágrafo único do CPC). A propósito: “APELAÇÃO. ALVARÁ. VENDA DE 

VEÍCULO. DEFERIMENTO. Caso de herdeiros maiores, capazes e de 

acordo na pretensão de obter alvará para alienar o único bem único 

deixado pelo "de cujus", um veículo antigo e de baixo valor, que inclusive 

está muito abaixo do limite de isenção do ITCD. Hipótese na qual se mostra 

viável deferir o alvará postulado. Precedentes. DERAM PROVIMENTO.” 

(Apelação Cível Nº 70063441976, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 05/03/2015). 

Deveras, a situação retrata manifestação de vontade uníssona dos 

envolvidos, todos devidamente representados nos autos, não havendo 

qualquer mácula a obstar o provimento positivo da pretensão, sobretudo 

ante ao imperativo legal da primazia de mérito. Demais disso, cabe 

registrar que a transferência de veículo de baixo valor é permitida através 

de alvará, já que, em interpretação sistemática, acaba se adequando ao 

sentido da Lei nº 6.858/1980, isto porque, exigiras formalidades de 

inventário ou arrolamento para bens de pequeno valor atenta contra a 

eficácia da administração pública, posto que o custo ao Poder Judiciário e 

às partes para o rito do inventário ou arrolamento é muito maior do que 

eventuais custas a serem recolhidas pelas partes. Desta forma, a 

concessão do alvará atende ao interesse público e ao interesse particular, 

devendo, portanto, ser prestigiado. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para determinar a expedição de ALVARÁ, com prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, autorizando o herdeiro Clodoaldo Aparecido Lima, 

qualificado nos autos, a transferir para si ou a quem indicar, a propriedade 

do VEÍCULO AUTOMOTOR, marca FORD, modelo F1000, ano de 

fabricação 1989, placa KAU2070, movido a DIESEL, cor CINZA, chassi nº 

9BFEXXL38KDB01257, registrado no órgão de trânsito sob código 

RENAVAN 00126800944, melhor descritos no documento apresentado ao 

ID 28740125, de propriedade do falecido Gentil Alves de Lima, 

ressalvando expressamente o direito de terceiros ou herdeiros não 

citados ou mencionados no processo. Dispenso a prestação de contas. 

Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar cumprimento 

ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição administrativa 

(bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição financeira 

(alienação fiduciária /arrendamento mercantil, etc.). Faça constar do 

alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o proprietário do 

veículo do pagamento de multas ou impostos porventura pendentes no ato 

da transmissão. Sem custas, eis que DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Honorários incabíveis à espécie. Finalmente, conforme inteligência do art. 

722 do CPC, dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual. Providenciadas as 

determinações supra, ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 20 de fevereiro de 2020. (assinatura 

digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002352-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PESCE (AUTOR(A))

MARCIO ROBERTO PESCE (AUTOR(A))

EDNA GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE GONCALVES VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE OAB - MS12872 

(ADVOGADO(A))

 

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

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1002352-92.2018.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Ação de Exigir 

Contas manejada por SERGIO LUIZ PESCE, MARCIO ROBERTO PESCE e 

EDNA GONÇALVES VIEIRA, em face de ROSEMEIRE GONÇALVES VIEIRA, 

a qual figurou na condição de inventariante dos bens deixados por Janete 

Vieira Lima Gonçalves, todos bem qualificados nos autos. Argumentam os 

requerentes Sergio e Marcio serem descendentes da aquinhoada Tania 

Aparecida Gonçalves Vieira, falecida em 17/09/2017 e, portanto, legítimos 

interessados na prestação de contas, juntamente com a requerida Edna, 

sucessora direta do patrimônio de Janete. O procedimento sucessório 

tramitou perante esta especializada, sob Código 446230, encerrando-se 

com a homologação da partilha em 04/07/2012, transmitindo-se aos 

herdeiros Rosemeire, Edna, Rosangela, Tania e Damião um imóvel 

residencial e uma motocicleta Suzuki. Ultimado o inventário, restou 

inaugurada a sobrepartilha, visando transmitir o quantum proveniente de 

ação indenizatória em tramitação perante a Subseção Judiciária de 

Rondonópolis, nos autos de nº. 1919-68.2010.4.01.3602. Não obstante, 

denota-se que a r. sobrepartilha fora extinta sem resolução de mérito por 

irregularidade na representação processual da parte autora, ainda assim, 

tendo a ora requerida logrado êxito no levantamento dos numerários sobre 

os quais versa o presente pedido. Ademais, alegam que até a presente 

data não fora levado a efeito o registro do formal de partilha, pretendendo, 

em suma, sejam prestadas as contas quanto a r. averbação perante o SRI 

competente e, o saldo dos valores auferidos junto ao INSS, já que 

transferidos parcialmente aos legítimos herdeiros. Vieram os documentos 

pertinentes. A inicial foi recebida no ID 12740895, aprazando-se data para 

realização da tentativa de autocomposição entre as partes, tendo 
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resultado infrutífera (ID 13377035). Sobreveio contestação no ID 

13687954, alegando a requerida ter percebido o montante de R$ 88.547,08 

(oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e oito centavos) e 

não R$ 89.565,95 (oitenta e novel mil quinhentos e sessenta e cinco reais 

e noventa e cinco centavos), conforme indicado na inicial, com o repasse 

da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor de cada um dos 

herdeiros. Outrossim, aduz que do saldo de R$ 48.547,00 (quarenta e oito 

mil quinhentos e quarenta e sete reais) foram depositados R$ 33.615,49 

(trinta e três mil seiscentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) 

nos autos do cumprimento de sentença sob Código 731079, em trâmite 

perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, tendo como credor o causídico 

Geraldo Roberto Pesce, ante ao resultado da contenda ajuizada pelo 

Espólio de Janete Vieira Lima Gonçalves visando a anulação do 

instrumento particular de confissão de dívida assinado pela de cujus, bem 

como para o arbitramento de honorários atinentes a ação indenizatória 

suprarreferida. Em consulta aqueles autos via Sistema Apolo, vê-se que a 

r. ação foi julgada procedente, reconhecendo-se a nulidade do 

instrumento particular combatido e fixando-se honorários advocatícios em 

prol do mesmo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico auferido 

pelo espólio, isto é, sobre o valor de R$ 91.285,64 (noventa e um mil, 

duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), indicado 

naquela peça inaugural, acrescidos de juros e correção monetária. 

Destarte, a argumentação defensiva aponta que as despesas com 

honorários advocatícios para o manuseio da mencionada ação anulatória e 

custas processuais somaram a importância de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), remanescendo consigo um saldo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual encontra-se a mercê do deslinde do mencionado cumprimento de 

sentença para ultimar o acerto com os herdeiros, em sendo o caso. 

Quanto ao registro do formal de partilha, noticia que o próprio causídico e 

credor, Geraldo Pesce, também representante dos autores, promovia a 

representação originária do Espólio de Janete, deixando de adotar as 

providências necessárias ao implemento da transmissão do patrimônio 

junto ao CRI competente, inclusive, não se tratando de obrigação ínsita da 

inventariante, pleiteando pela improcedência da ação. Juntou documentos. 

A parte autora, por sua vez, replicou as argumentações tecidas, sob o 

fundamento de que não foram corroboradas pela documentação 

comprobatória pertinente, além de ser a requerida beneficiária da 

assistência judiciária gratuita junto aquela ação anulatória, reiterando-se o 

pleito exordial (ID 15249989). As partes foram instadas a especificação de 

provas no ID 16059827. O autor se manifestou no ID 16229337, deixando 

de requerer a produção de provas, transcorrendo in albis o lapso sem 

qualquer intervenção da parte requerida (ID 16682577). Empós, sobreveio 

o declínio de competência oriundo do Juízo da 4ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT, ante a dependência da presente ação com a ação de 

inventário que tramitou junto a esta unidade especializada (ID 26191264). 

Brevemente relatados. Decido. 1. Prima facie, a teor da declaração de 

incompetência pelo Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, recebo o feito 

no estado em que se encontra, ratificando-se os atos praticados na 

origem. 2. Pois bem. Prescindindo o feito de dilação probatória, passo ao 

seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Com efeito, a ação de prestação de contas tem como 

finalidade requerer que outrem demonstre o resultado da administração ou 

da utilização de bens, frutos e rendimentos em decorrência de obrigação 

oriunda de previsão legal ou contratual, obrigando-se a prestar contas de 

sua administração aquele que gerencia bens ou interesses alheios. No 

compêndio de Pontes de Miranda, “quem gere negócios, com procuração 

ou sem ela, tem de prestar contas. Há dever e obrigação de prestar 

contas a que corresponde direito e pretensão à prestação de contas. Da 

pretensão à prestação de contas, nasce a ação de prestação de contas 

que tem o 'dominis negotti'; que é o modo de exercer aquela obrigação (...) 

Em geral, quem cuida de assuntos alheios, ou ao mesmo tempo alheios e 

próprios, tem o dever de prestar contas” (Comentários ao Código de 

Processo Civil, t. XIII. São Paulo: Forense, p. 135). Em relação a esta 

obrigação também se submete a pessoa do inventariante, por força do art. 

618, VII, do Código de Processo Civil, que lhe impõe, “prestar contas de 

sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar”. In 

casu, tratando-se da primeira fase da ação de prestação de contas, cujo 

juízo é único e exclusivo de se verificar o dever da parte requerida em 

prestar contas da gerência dos bens arrolados no processo de inventário, 

os quais se encontravam sob a sua administração em razão do encargo 

assumido, especificamente, pretendendo os requerentes seja esclarecida 

a destinação do saldo remanescente alusivo ao quinhão da herdeira Tania, 

oriunda da indenização percebida junto ao INSS, bem como a justificativa 

quanto a pendência de registro do formal de partilha até a presente data. É 

cediço que a ação em baila divide-se em duas fases. Na primeira, 

verifica-se, tão-somente, se a parte ré possui ou não o dever de prestar 

contas à autora e, na segunda, serão analisadas as contas apresentadas 

e eventual saldo a ser restituído. Neste sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO OU DE EXIGIR CONTAS - FASES - 

OBRIGAÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO 

- AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO 

APENAS NA SEGUNDA FASE - DESCABIMENTO. I - O procedimento da 

ação de prestação ou de exigir contas é seccionado em duas fases: na 

primeira, há definição sobre a existência ou não de obrigação de o réu 

prestar contas; em caso positivo, acontece a segunda etapa, que consiste 

na apresentação das contas, com a apuração ou não de saldo em favor 

de uma das partes; II- Se a obrigação de prestar contas já foi 

aperfeiçoada, depois de reconhecida pela sentença da primeira fase 

transitada em julgado, revela-se descabida a alegação de prescrição 

dessa pretensão deduzida apenas na segunda fase, não fundada em 

qualquer fato superveniente.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0331.06.002906-2/002, Relator (a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019) 

“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. HERDEIROS. BEM COMUM. 

PRIMEIRA FASE. 1. A ação de prestação de contas destina-se a apurar a 

existência de um crédito ou de um débito, e pode sempre ser exigida de 

quem administra bem ou bens de outra pessoa, podendo ser manejada por 

quem tem o direito de exigir as contas. Inteligência do art. 550 do NCPC. 2. 

Na primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e 

tão-somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, 

cabendo apenas na segunda fase a análise acerca das contas que foram 

prestadas. 3. Tendo o autor sido o inventariante e exercido também a 

administração da área de terras que lhe coube por herança, não tem o 

direito de pedir a prestação de contas ao outro herdeiro. Recurso 

desprovido.” (Apelação Cível, Nº 70080666308, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em: 29-05-2019). Deveras, a ação de prestar/exigir 

contas trata-se de procedimento hábil à verificação de receitas e 

despesas relacionadas à administração de bens, valores ou interesses de 

terceiros, jungidos por determinada relação jurídica. Pontualmente, não 

obstante a minudente análise do acervo processual anunciado na actio, 

denota-se que embora encerrado o inventário dos bens deixados por 

Janete Vieira Lima Gonçalves aos 04 de julho de 2012, chancelando-se a 

transmissão de um imóvel urbano e uma motocicleta de titularidade da 

falecida aos seus respectivos sucessores, os autos foram distendidos à 

ação de sobrepartilha em 31 de julho de 2013, reconduzindo-se Rosemeire 

Gonçalves Vieira ao encargo de inventariante, sob o pressuposto da 

disponibilidade de valores junto a ação previdenciária a que fazia jus a 

extinta. A sobrepartilha findou-se sem resolução de mérito em 12 de junho 

de 2015, diante da irregularidade na representação processual da 

inventariante, não tendo o juízo ratificado o recebimento dos numerários 

via transmissão causa mortis. Não obstante estas ponderações, o 

documento acostado ao ID 12539162 demonstra que foi disponibilizado em 

favor da representante da massa a cifra de R$ 89.589,86 (oitenta e nove 

mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), 

confirmando a requerida o aporte dos valores em 29 de agosto de 2013. 

No ínterim procedimental, portanto, a então inventariante logrou êxito no 

recebimento isolado dos numerários de titularidade da falecida, 

reconhecendo esta, ademais, a existência de saldo a ser transmitido. 

Logo, na situação vertente, a prestação de contas fundamenta-se no fato 

de que a requerida exerceu a inventariança do patrimônio deixado por 

Janete Vieira Lima Gonçalves, tendo promovido o levantamento de valores 

disponíveis perante a Subseção Judiciária de Rondonópolis, nos autos de 

nº. 1919-68.2010.4.01.3602, repassando parte dos valores aos herdeiros. 

Destarte, em que pese a inauguração da ação de sobrepartilha para 

transmissão dos aludidos valores aos legítimos sucessores não tenha 

sido levado a efeito perante este juízo por inércia das partes, sendo o 

recebimento alheio a chancela judicial apta a deferir o r. levantamento 

exclusivo dos valores pela então representante do espólio, é 

incontroverso que a requerida manteve, pelo período descrito, a 

administração do acervo pertencente ao espólio, movimentando, 

conseguintemente, o montante relacionado, aos quais os autores tem 

direito por sucessão. A esse respeito, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero ensinam que o “dado fundamental para a aferição de seu 
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cabimento é a existência de administração de coisa alheia” (vide Código de 

processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 830). 

Ainda, o art. 2.020, do CC prescreve que “os herdeiros em posse dos 

bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados 

a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da 

sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis 

que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram 

causa”, cabendo aquele, assim, a devida prestação de contas. De outro 

norte, malgrado a apresentação do recibo de quitação subscrito pela 

herdeira Tania Aparecida Gonçalves Vieira no ID 13688399, aduzindo ter 

percebido a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em relação ao que lhe 

caberia da sucessão causa mortis dos numerários objeto de indenização 

previdenciária, dando plena e geral quitação, manuscrito este datado de 

11 de setembro de 2013, os requerentes revelam o pagamento parcial do 

quinhão, corroborando o reconhecimento da própria demandada quanto a 

existência de saldo disponível. Logo, tem-se que a requerida efetivamente 

recebeu o saldo a que fazia jus a falecida junto ao INSS, aos 29 de agosto 

de 2013, valendo-se para tal do termo de compromisso de inventariante 

emitido no itinerário da sobrepartilha, cujo valor não se incorporou 

integralmente ao patrimônio dos herdeiros, não se tratando de questão 

controvertida. No caso concreto, é incontroverso o direito de exigir as 

contas referentes à gestão da inventariante, administradora dos bens e 

interesses comuns. In casu, o dever de prestar contas é cristalino e 

decorre da própria lei, acrescentando-se que “Esse dever de prestar 

contas abrange o período referente à inventariança, bem como o período 

em que estiver administrando os bens dos herdeiros.” (TJRS, Apelação 

Cível Nº 70046778478, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/05/2013). Dessa forma, não tendo a 

então inventariante/requerida prestado as informações pertinentes, outra 

alternativa não resta a este Juízo senão a procedência do presente 

incidente, a fim de compeli-la a cumprir a r. obrigação legal. Nesse 

contexto, impõe-se a procedência da primeira fase da ação de prestação 

de contas para determinar que a requerida preste-as, nos exatos moldes 

dos arts. 553, caput e parágrafo único e 618, VII, ambos do Código de 

Processo Civil. Apenas para não passar em branco, passado em julgado o 

inventário, não há mais a figura do inventariante, conferindo-se a 

administração da herança aos aquinhoados (art. 1.991 e 2.023, do CC). No 

mais, entendo descabida a pretensa exigência quanto a pendência de 

registro do formal de partilha, porquanto, sendo todos herdeiros maiores e 

capazes, legítimos sucessores da autora da herança, é evidente que a 

providência não repousa exclusivamente na pessoa da representante 

originária da massa, cujo múnus já decaiu há muito tempo sem qualquer 

interesse da cadeia sucessória em fazê-lo. A respeito da matéria, Maria 

Helena Diniz leciona que “transitando em julgado a sentença, o herdeiro 

receberá os bens que lhe couberem e um formal de partilha, que terá 

força executiva contra o inventariante, os demais herdeiros e seus 

sucessores, a título singular ou universal”. Deste modo, uma vez 

homologada a partilha por sentença, o herdeiro beneficiário poderá 

dirigir-se ao cartório de imóveis competente para promoção da averbação, 

preenchendo os requisitos legais exigidos pelo tabelionato, 

comprovando-se o pagamento dos emolumentos devidos. Com efeito, o 

registro do formal de partilha pertence a todos que ali constem como 

proprietários, cabendo a cada um arcar com o percentual do registro 

correspondente ao seu quinhão. Nesse sentido, entendo que a via eleita 

não se mostra adequada a alcançar o registro do formal de partilha, 

carecendo de interesse processual os requerentes em exigir o que por 

eles próprios seria solvido. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, em sua primeira fase procedimental, a fim de 

condenar a requerida Rosemeire Gonçalves Vieira, a qual figurou na 

condição de inventariante dos bens deixados por Janete Vieira Lima 

Gonçalves, a apresentar as contas do levantamento dos valores 

disponibilizados junto aos autos de nº. 1919-68.2010.4.01.3602, perante a 

Subseção Judiciária de Rondonópolis, a que fazia jus a falecida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 550, §5º, do Código de Processo 

Civil, observada adequação imposta pelo art. 551, do mesmo Codex, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. 

Prestadas as informações pela requerida, intime-se a parte autora para 

fins do art. 550, §2º do CPC. Em caso de inércia, deverá a parte 

requerente promover a apresentação das contas que entende devidas 

pela parte adversa, tomando-se por parâmetro o saldo não percebido de 

acordo com o seu quinhão (art. 550, §6º, CPC) e a dedução sabida nos 

autos executivos alhures mencionados, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito. Custas e honorários a serem enfrentados na 

sentença que pronuncia o termo da segunda fase, eis que a decisão que 

julga a primeira tem o condão de decisão interlocutória (Theodoro Júnior, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Procedimentos Especiais. Vol. 

II. 50ª Ed.Rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016). 3. Sem 

prejuízo, a parte requerente deverá esclarecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, qual o montante já levantado por si e/ou pela sucessora originária, 

sobretudo diante da afirmação genérica contida na inicial de adimplemento 

parcial dos valores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

20 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

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

Processo Número: 1009596-09.2017.8.11.0003
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D. I. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1009596-09.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de Embargos de 

Declaração interpostos por José A. de C. I. e Giovana de C. I., assistida 

por sua genitora, Sra. Rita de C. C, hostilizando a sentença prolatada no ID 

28921351, visando a modificação do julgado, alegando que o provimento 

padece de contradição porquanto não foi acolhido o pedido de quebra de 

sigilo fiscal do autor formulado pelos embargantes e também pelo 

Ministério Público. Brevemente relatados. Decido. Por presentes os seus 

pressupostos, conheço dos embargos declaratórios. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. ‘In casu’, quanto à proclamada contradição, verifico não assistir 

razão aos embargantes, sobretudo porque o decisum ora hostilizado não 

padece de r. vício, porquanto teve-se por base as alegações tecidas 

pelas partes e documentos já encartados ao caderno processual 

eletrônico, entendendo o juízo pela evidente desnecessidade de quebra de 

sigilo fiscal do autor, sobretudo por ser medida extrema e excepcional, 

não revelando-se o único meio para aferir aos requisitos da revisão da 

verba alimentar. De mais a mais, a pretensa quebra de sigilo fiscal 

revela-se totalmente desproporcional e desnecessária ao enfrentamento 

da questão de fundo vertida na lide até mesmo porque existiram outros 

meios idôneos para comprovar a condição econômica do demandante, 

sendo sabido que o acesso às referidas informações deve ser limitado e 

condicionado à observância de requisitos acautelatórios e moderadores, 

para resguardo da garantia constitucional do sigilo. Sob essa perspectiva, 

frisa-se que em ação revisional de alimentos, deve-se comprovar ou 

aumento das necessidades dos alimentados ou das possibilidades do 

alimentante, sendo que no caso, as razões do julgamento foram 

claramente apontadas na decisão embargada, não havendo contradição. 

Não obstante, é de trival sabença que o parecer ministerial não vincula a 

decisão judicial, sob pena de se ver soterrado o princípio da 

independência funcional e, ademais, o magistrado é o destinatário – e 

gestor - das provas, e a ele compete deferir as provas que entender 

pertinentes, determinando a produção daquelas que reputar cabíveis, 

indeferindo as que porventura julgar desnecessárias ao deslinde da 

causa. Em suma, não vislumbro a existência do vício alegado, devendo a 

parte interessada manejar o recurso apropriado para rever a decisão 

proferida, uma vez que o meio utilizado não se presta a mudança da 

decisão, sob pena de denotar-se o seu caráter protelatório, com 

incidência da norma aposta no art. 1.026, § 2º do CPC. Com efeito, os 

embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem ser 

manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar a 

decisão lançada e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de 

admitir-se, em descompasso com a estrutura normativa que norteia a 

matéria, desvio da função jurídico-processual desta modalidade do 

recurso. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que restou 
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evidenciado o propósito primordial e exclusivo dos embargantes na 

reavaliação da matéria já apreciada em decisão oportuna, de tal sorte que 

inexistiu qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum 

invectivado, entendo que o pedido formulado deva ser imediatamente 

rechaçado. Logo, nota-se mero inconformismo da parte com a decisão 

que foi contrária aos seus interesses, com nítida pretensão de 

rediscussão da matéria. Por fim, em relação aos documentos atrelados, 

embora inadmissíveis nesta fase processual (STJ, Resp 1.022.365, 4ª 

turma, Min. Relator Luis Felipe Salomão) deixo de determinar o 

desentranhamento em respeito ao duplo grau de jurisdição. Diante do 

exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, porém, 

desacolho a irresignação. Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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Processo nº.: 1009558-94.2017.8.11.0003 Vistos. WENDELL CRISTIAN 

FREITAS propôs a presente ação revisional de alimentos em face de ANA 

CLARA VIEIRA DOTA FREITAS, menor devidamente representada por sua 

genitora AMANDA CECILIA VIEIRA DOTA, alegando que tem fixado contra 

si alimentos correspondentes 28,40% do salário mínimo, contudo, aduz 

estar impossibilitado de arcar com referido quantum, porquanto após o 

ajuste da verba alimentar em favor da requerida adveio o nascimento de 

outra filha. Assim, pugna pela minoração dos alimentos para 21,35% sobre 

o salário mínimo nacional. Quando do recebimento da exordial, por força 

da decisão vertida no ID n. 10846211, restou deferida parcialmente a tutela 

de urgência antecipada pretendida pelo autor, reduzindo-se a pensão 

alimentícia para 21,35 % do salário mínimo, designando-se audiência de 

conciliação que apresentou resultado infrutífero (ID 12340516). A 

requerida apresentou contestação aduzindo que a constituição de nova 

família não pode impor a redução do encargo, sustentando o aumento de 

seus gastos e despesas, requerendo a improcedência do pedido autoral 

(ID n. 14003004). Juntou documentos. O autor deixou de manifestar-se 

sobre o teor da contestação e documentos a ela atrelados. Por força da 

decisão vertida no ID n. 20768670 este juízo efetivou pesquisa perante o 

sistema CAGED, bem como determinou a intimação das partes para 

manifestação acerca do interesse no desenvolvimento de atividade 

probatória adicional. O autor quedou-se silente. A requerida pugnou pela 

majoração da verba alimentar para o patamar equivalente a 30 % dos 

vencimentos auferidos pelo requerido (ID 21581360). O Ministério Público 

manifestou pela improcedência da ação (ID n. 27629488). É o relatório. 

FUNDAMENTO e DECIDO. O processo está em ordem, inexistindo vício que 

possa inquiná-lo de nulidade, estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Pois bem, não havendo 

necessidade de produção de provas em audiência, julgo antecipadamente 

a lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Entrementes, 

o cerne da questão é a constituição de uma nova família, com o 

nascimento de outro filho, frente à obrigação alimentar anteriormente 

fixada. Reconheço na jurisprudência hodierna, entendimento que, 

amparado no Princípio da Proporcionalidade entre os filhos, reputa ser 

necessária a redução dos alimentos já fixados para que todos os filhos 

recebam o mesmo valor. Poder-se-ia adotar o mencionado entendimento, 

como já o feito quando do recebimento da ação, reduzindo-se os alimentos 

da ré na proporção da quantidade de filhos que o autor tiver, mas o tema 

merece melhor reflexão. O Princípio da Proporcionalidade, à primeira vista, 

poderia parecer a forma mais justa de amparar os casos em que o 

alimentante tiver mais de um filho, entretanto, a sociedade é dinâmica e 

apresenta atualmente sensível mudança na ideia da concepção de filhos. 

É preciso ser consciente e responsável. Aqui, no campo da família, 

enquanto o foco da discussão está no aspecto monetário, consciência é a 

percepção que um indivíduo deve ter acerca das suas necessidades 

frente a sua capacidade de auferir rendimento, e responsabilidade é o 

cuidado em não gastar mais do que ganha. Acerca da concepção de 

filhos, diferentemente do passado, a tendência atual é de ter poucos 

filhos, isto impulsionado pela consciência da elevada despesa que uma 

criança demanda e da responsabilidade de não se onerar diante das 

crescentes despesas. Considera-se do conhecimento de uma pessoa 

mediana as implicações da geração de uma criança, ou seja, o aumento 

inexoravelmente das despesas da família, e a redução das 

disponibilidades dos pais. Respeitados os balizados entendimentos 

contrários, não há como deixar de exigir do alimentante a consciência e a 

responsabilidade na concepção de outras vidas, vale dizer, paternidade 

responsável. Não se mostra razoável que qualquer família, com a chegada 

de outro filho, os pais sofram com os impactos das novas despesas, e o 

alimentante de filho cuja guarda ele não detém, não tenha impacto algum. 

Pelo Princípio da Proporcionalidade,tem-se como inequívoca a ciência do 

alimentante de que parte de seus rendimentos estariam comprometidos. 

Todavia, sem preocupação alguma, como é frequentemente vivenciado na 

rotina de qualquer Vara da Família, o aludido alimentante sai a gerar outros 

filhos, ingressando sequencialmente com ação revisional postulando a 

redução da obrigação alimentar antes estabelecida. Por evidente, o valor 

passa a ser insuficiente ao filho que já existia e não há impacto no 

orçamento do alimentante. Mas neste caso, toda ausência de consciência 

e de responsabilidade é transferida ao filho preexistente, que não deu 

causa alguma para a redução. Ou seja, resta imperativo o reconhecimento 

da necessidade em promover a aplicação do Princípio da 

Proporcionalidade com reservas, sendo certo que a resposta deve ser 

dada pelo próprio alimentante, vale dizer, a responsabilidade deve ser 

dele. Oportuno registrar que a grande maioria das pessoas envolvidas em 

ações de alimentos, inclusive aquelas menos privilegiadas culturalmente, 

leva consigo a premissa irresponsável de que o nascimento de outro filho, 

em qualquer situação, confere respaldo a redução dos alimentos do filho 

anterior. Deveras, tal ‘cultura’ torna os alimentantes desprovidos de 

consciência e de responsabilidade na concepção de novas vidas. Acerca 

do tema, ensina MARIA BERENICE DIAS, que esses acontecimentos não 

justificam 'o pedido de redução do encargo alimentar, sob pena de se 

estar transferindo a obrigação alimentar de uns filhos para outros', sendo 

que 'esses fatos, inclusive, mais evidenciam a capacidade econômica do 

alimentante, pois só constitui família ou tem filhos quem tem condições 

para arcar com os encargos decorrentes'. (Manual de Direito das Famílias, 

10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 467). No mesmo 

sentido: “Ação Revisional de alimentos - Redução da pensão alimentícia - 

Análise dobinômio necessidade - Constituição de nova família - Alteração 

na situaçãoeconômica não comprovada. Indemonstrada a mudança da 

fortuna doalimentante, improcede o pedido de redução dos alimentos. A 

constituiçãode nova família por si só não justifica a redução da verba 

alimentar,inclusive, quando o Apelante constituiu outra família já ciente de 

sua obrigação de pagar os alimentos de suas outras duas filhas, 

nãopodendo, estas, sofrer o ônus da falta de previsão para o aumento 

deencargos”. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - Apelação 

Cívelnº 1.0216.03.020696-7/001 - Comarca de Diamantina - Segunda 

CâmaraCível - Relator: Des. Jarbas Ladeira – Unânime - Data do 

acórdão:13/09/2005 - Data da publicação: 30/09/2005). Ora, em que pese 

o autor também alegue aumento de seus gastos, isto decorre naturalmente 

de sua própria vontade de constituir um novo núcleo familiar, situação na 

qual se espera o incremento das despesas. Assim, a interpretação que se 

deve dar acerca da revisão prevista no artigo 1.699, do Código Civil é a de 

que a revisão está condicionada à verificação de fato novo, todavia 

involuntário. A constituição de nova família e a concepção de novo filho 

são fatos novos, mas dotados de voluntariedade, daí não justifica a 

revisão. O impacto decorrente destes fatos novos deve ser suportado 

pelo próprio alimentante, que deu causa a ele. No mais, ressai a completa 

ausência de prova válida de mudança nas condições financeiras de 

Autor, porquanto do teor do extrato extraído do sistema CAGED (ID 

2087587) ressai que o Autor estava empregado quando da fixação da 

verba alimentar objeto do pleito revisional, mantendo-se referida situação, 

apresentando ter significativa experiência profissional, restando 

impossível acolher a sua pretensão, como muito bem apontou a Dra. 

Promotora de Justiça em seu parecer final. Sobre a matéria: “REVISIONAL 

DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

DO ALIMENTANTE - AUSÊNCIA DE PROVA - QUANTUM MANTIDO. Não se 

desincumbindo o alimentante do ônus probandique lhe competia, atinente à 
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suposta mudança na sua situaçãofinanceira, mantêm-se os alimentos no 

quantum proposto e homologado em juízo, máxime por atender ao trinômio 

que o justifica: necessidade, capacidade e proporcionalidade” (TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - Apelação Cível nº 

1.0672.01.048090-9/001 - Comarca de Sete Lagoas - Quinta Câmara Cível 

- Relator: Des. Nepomuceno Silva - Data do acórdão: 24/06/2004 - Data da 

publicação: 03/08/2004). Por fim, não conheço do pedido de majoração de 

verba alimentar apresentado derradeiramente pela parte requerida (ID 

21581360), sobretudo porque a interessada deixou de manejar a súplica 

de forma escorreita, registrando-se que a contestação tem como única 

finalidade o oferecimento de resistência ao pedido do autor, sendo a 

reconvenção o instrumento adequado para a parte demandada exercer o 

seu direito de ação, dirigindo pedidos opostos àqueles apresentados pelo 

demandante. Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Via de consequência, revogo da decisão que concedeu em 

parte a tutela de urgência (ID n. 10846211). Condeno a parte autora ao 

pagamento das taxas judiciárias, honorários advocatícios da parte 

adversa, os quais fixo em R$ 2.000,00 dois mil reais), ante a natureza da 

causa, conforme artigo 85, 8º, do Código de Processo Civil. Fica suspensa 

a exigibilidade de referidas verbas eis que a parte autora litiga amparada 

pelo benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC. No mais, concedo em prol da requerida os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, em não havendo qualquer 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.006 da CNGC-MT), 

arquivem-se os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Ciência ao Ministério Público. P.I. Rondonópolis, 19 de dezembro de 2019. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014169-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1014169-22.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Interdição proposta por NEIDE ARRUDA ALVES em face de ANTÔNIO 

ALVES, ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Recebida a exordial, concedeu-se a 

assistência judiciária gratuita, assim como nomeou a parte requerente 

como curadora provisória do interdito (ID 26040897). Sobreveio certidão 

positiva lavrada pelo Sr. Meirinho, conforme se afere no ID 26332175. 

Adiante, aportou-se aos petição da parte requerente informando que a 

parte requerida veio a óbito, pugnando pela extinção do feito (ID 

27817676). Por fim, acostou aos autos relatório do estudo psicossocial 

realizado pela equipe técnica do Juízo (ID 27879474). É o relatório do 

necessário. Decido. Tendo em vista a morte da parte requerida, impõe-se 

a sua extinção sem resolução do mérito, mormente a natureza 

personalíssima e intransmissível da demanda. Nesse sentido: ‘Interdição. 

Companheira. Recurso. Morte do Interditando. Extinção da Ação. Em tese, 

a companheira, embora afastada, tem interesse em recorrer em demanda 

onde foi aceita como interveniente. Todavia, a morte do interditando, 

extingue a demanda, já que se cuida de ação personalíssima, onde 

apenas de controverte a capacidade da pessoa. Apelação desprovida.’ 

(TJRS – 7ª Câmara Cível – Rel. Des. Jose Carlos Teixeira Giorgis, J. 

10/04/02). 'Morto o interditando, extingue-se a ação de interdição (RP 

6/316)’ (in Código de Processo Civil e legislação extravagante, Nelson 

Nery Junior, 9ª edição, RT, p. 443). Posto isso, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento nos artigos 485, inciso IX, do Código de Processo 

Civil. Sem custas, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. Sem 

honorários. Oportunamente, arquivem-se com as baixas de estilo. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Rondonópolis-MT, 20 janeiro 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014934-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. C. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. T. (REQUERIDO)

 

Processo: 1014934-90.2019.8.11.0003. VISTOS. Luzeni Pereira Costa 

Teixeira e Marcio Herminimo Teixeira, devidamente qualificados e 

representados, propuseram o presente DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

Destacam que contraíram núpcias em 06.12.1997, sob o regime de 

comunhão parcial de bens, registrando que no curso da união adveio o 

nascimento de dois filhos, um deles menor de idade. Registram a 

existência de bens a serem partilhados, cuja partilha pretendem ver 

implementada nos moldes do quanto vertido na minuta de acordo 

constante do ID 26371483. Elucidam a pretensão por parte da autora 

Luzeni em voltar a utilizar o nome de solteira. Optam pela forma de 

exercício unilateral pela genitora da guarda do filho em comum L. H. C., 

ajustando-se a verba alimentar destinada ao referido infante no importe de 

um mil reais mensais. No tocante à outra filha em comum, Maria Eduarda P. 

Soares, também interessada (ID 19325530), consta da tratativa que o 

genitor assume o compromisso em prestar-le auxilio financeiro, consoante 

casuística vertida da minuta. Pugnam pela procedência do pedido para que 

seja decretado o divórcio do casal, assinalando a impossibilidade na 

reconciliação. O Ministério Público opinou pela homologação do r. ajuste (ID 

29599891). Relatei o essencial. Decido. Pois bem. As partes são legítimas 

e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Ainda, levando-se em consideração que a 

transação realizada entre as partes preserva os interesses do menor, a 

homologação é medida que se impõe No mais, insta salientar, por 

oportuno, que o deferimento da guarda conforme acordaram, não faz 

coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de fato, 

poderá a mesma ser revista no interesse das crianças, consoante se 

infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. No 

mais, o pedido satisfaz às exigências do art. 226, § 6º da Constituição 

Federal. Por fim, quanto ao nome conjugal (CC, 1.565, § 1º), somente 

deverá ser modificado diante de opção expressa nesse sentido por parte 

do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 1.578, § 2º). Em face 

ao exposto: a) JULGO PROCEDENTE, o pedido decretando o divórcio do 

casal. b) HOMOLOGO, com fundamento no artigo 487, III, 'b' do C.P.C., o 

acordo tal qual o celebrado na inicial. O cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira. Sem custas ante a gratuidade da Justiça. Em razão da 

solução consensual, não há que se falar em honorários de sucumbência. 

Expeçam-se os competentes mandados de averbação, bem como termo 

de guarda e ofício ao empregador do genitor, com as cautelas de praxe. 

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Ciência ao 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001195-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. O. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. J. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001195-50.2019.8.11.0003. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS, movida por BENJAMIN DE OLIVEIRA MARQUES, 

devidamente representado pela genitora em face de JEFERSON MARQUES 

DE JESUS, todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. No curso do processo, após a manifestação do 

executado, a parte exequente pugnou pela extinção do feito ante ao 

pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas (ID 

29420115). É o relatório. Decido. Tendo em vista a quitação perpetrada, 

DECLARO EXTINTA, a presente Execução de Alimentos, em relação às 

parcelas em atraso ora executadas, em consonância com o disposto nos 

artigos 924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a 

gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Concedo em prol do 

executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares. Ciência ao Ministério 
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Público. P.I. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002315-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. M. B. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000061-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. I. S. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 400163 Nr: 13669-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDO, AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, CASSANDRA PASSOS DE ALMEIDA - OAB:7.791/B, 

JOSE CARLOS DA SILVA - OAB:21.197-MT, PAULO RICARDO FEITOZA 

MATOS - OAB:21913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA DE OLIVEIRA JORGE 

CAMPOS - OAB:15281/MT

 Vistos etc.,

Considerando que a exequente FABRICIA MORAES DE OLIVEIRA atingiu a 

maioridade civil no curso do processo (fl. 08), com o intuito de evitar futura 

arguição de nulidade, intime-a via causídico para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar sua representação processual, bem como requerer o que 

de direito, sob pena de extinção.

Na oportunidade, deverá manifestar acerca do quanto noticiado 

derradeiramente pelo demandado à fl. 209, sendo que a inércia implicará 

em concordância tácita.

No mais, promova-se a serventia a devida retificação no Sistema Apolo 

para que a mesma passa a constar pessoalmente no polo ativo da 

presente lide. Ainda, abra-se novel volume eis que o presente já 

ultrapassa as 200 páginas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 442519 Nr: 11187-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINAIR CRISTINA DE PAULA - 

OAB:18040/0, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER FERREIRA DA SILVA - 

OAB:24.443

 Vistos etc.,

 1. A par do quanto noticiado pelo Sr. Meirinho à fl. 228, intime-se a parte 

exequente via causídico, para no prazo de 05 (cinco) dias, informe 

endereço em que o bem deverá ser localizado, a fim de evitar a prática de 

atos processuais inócuos.

2. Aportando aos autos endereço atualizado, expeça-se novel mandado 

de entrega de bem indicado derradeiramente pela exequente (fls. 

233/234), consoante determinado à fl. 205.

Destarte, considerando o extenso lapso temporal desde a avaliação 

realizada nos bens penhorados nestes autos, proceda Sr. Meirinho, no ato 

avaliação do bem objeto da diligência.

3. Ultimada as diligências, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 747703 Nr: 6568-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:7043/MT, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO SCHULLER DA 

CRUZ - OAB:4.5872

 Vistos etc.,

Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por EDUARDA ANDRADE 

CAMARGO MARIN em desfavor de LUIS CARLOS MARTINEZ MARIN, todos 

bem qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

Recebida a exordial, concedeu-se os benefícios da justiça gratuita, bem 

como determinou-se a intimação do demandado (fl. 32).

Malgrado o demandado tenha sido devidamente intimado (fl. 59), houve o 

transcurso do prazo in albis (fl. 60). Ato contínuo a exequente pleiteou 

pela decretação da prisão civil do executado (fl. 61).

Sequencialmente, sobreveio minuta de ajuste realizado pelas partes, 

acordando que o débito ora executado será adimplido por meio de 

parcelamento, consoante disposições vertidas às fls. 132/133.

Adiante, expediu-se alvará de soltura do executado (fl. 135).

Por fim, a parte exequente regularizou sua representação processual nos 

autos (fl. 144/145).

É o relatório do necessário. Decido.

Tratando-se de execução de alimentos em que as partes noticiaram a 

composição amigável, constando-se o teor da avença registrada às fls. 

132/133, dispondo acerca do parcelamento do débito alimentar, vindicado 

no presente feito, tenho que a presente comporta a chancela judicial.

Dito isso, vislumbro que o ajuste celebrado resguarda os requisitos de 

VALIDADE, EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS, sua 

homologação é medida que de rigor se impõe.

Posto isso, com base no art. 487, III, 'b', do CPC, HOMOLOGO a tratativa 

constante nos autos.

No mais, previamente ao exame do pedido de suspensão do processo, 

intime-se a parte exequente para que apresente cálculo do débito 

alimentar pendente de quitação, abatendo-se o valor já recebido, 

aprazando-se o termo final para o pagamento integral com a 

individualização das parcelas, nos moldes do que fora ajustado. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Exaurido o prazo, independentemente de cumprimento, renove-se a 

conclusão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 328523 Nr: 473-58.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCDAS, MDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO 

- OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5.131/MT, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT

 Posto isso, na confluência desses argumentos, considerando a ausência 
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de interesse no prosseguimento do feito aliada a ausência dos 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários, face 

a gratuidade da justiça que outrora concedida. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020.Cláudia Beatriz 

SchmidtJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446318 Nr: 1500-32.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, JOSUEL DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

17.954/E, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, LIVIA 

CAROLINA SOARES ARANTES - OAB:16306, PRISCILA IKEDA 

CAETANO - OAB:MT0018596/O, rebeca azevedo c. Castro - 

OAB:92086oab-PR, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Vistos.

A teor do pedido de fl. 264 e documento anexo, intime-se a exequente, 

devendo manifestar-se em cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 718110 Nr: 13566-10.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDBDS, RBDS, LBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711/MT, ANDRÉIA PINHEIRO - OAB:10.946 

OAB/MT, ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13566-10.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 176, devendo ser oficiado à 2ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, para que proceda com a 

transferência dos valores bloqueados junto àquele juízo para conta judicial 

vinculada a este processo.

2. Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, carreie aos autos cálculo atualizado do 

débito exequendo, procedendo com o devido abatimento dos valores já 

levantados (fl. 140), bem como para que regularize a representação 

processual da exequente Thais Daiane Brito de Souza, tendo em vista que 

ela atingiu a maioridade civil.

3. Após, abra-se vista dos autos à parte executada e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

4. Após, venham-me conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722148 Nr: 3166-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCODS, RCODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA KAROLINE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:21756/O, ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE) DIAS

Nome do intimando:REDSON CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 

054.886.381-48, Filiação: Roberto Carlos Martins da Silva e Ivone Lopes de 

Oliveira, brasileiro (a), natural de Rio Branco-AC, solteiro(a), Endereço: 

Rua Domingos Lima, N° 4.477, Bairro: Jardim Monte Libano, Cidade: 

Rondonópolis-MT,CEP: 78700000 e RAYLA CARLA OLIVEIRA DA SILVA 

Filiação: Roberto Carlos Martins da Silva e Ivone Lopes de Oliveira, 

brasileiro (a), natural de Rio Branco-AC, solteiro(a), Endereço: Rua 

Domingos Lima, N° 4.477, Bairro: Jardim Monte Libano, Cidade: 

Rondonópolis-MT,CEP: 78700000

Providência a ser adotada pela parte:DAR REGULAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751515 Nr: 8543-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRN, LRN, ARN, JIRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no 

artigo 485, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas 

ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem honorários 

haja vista insubsistir contenciosidade.Defiro em favor do executado a 

gratuidade da Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intime-se.Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 441753 Nr: 10423-81.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSN, BSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN, SHN, AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alberto Zimmermann 

Goulart - OAB:29594 SC

 Vistos etc.,

Considerando que é de conhecimento deste Juízo a extinção de 

Cumprimento de Sentença pelo rito da coerção pessoal, proposta pelos 

exequentes em face do falecido genitor Sr. Alexandre Nunes (Código nº 

433283), e a luz do pedido de fl. 317, reitere-se a citação das sucessoras 

ANDREA NUNES e SANDRA HELENA NUNES, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentem peça defensiva, querendo, conforme decisum de fl. 282, 

item “3”.

No mesmo prazo, será facultado as mesmas o pagamento do saldo 

remanescente, a ser apresentado pelo exequente em 05 (cinco) dias, 

observando respectivamente os limites da herança da falecida Celia 

Nunes, conforme disposto no art. 1997, caput do CC.

 Após, com ou sem manifestação intime-se a parte exequente, para no 

prazo legal formule pedido apto ao regular processamento do feito, sob 

pena de extinção.

Às providências.

 Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008676-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCRESED TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008676-13.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002053-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTH COMERCIAL PARAFUSOS LTDA- ME. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMEDAS SILVEIRA DE CARVALHO OAB - RO376-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MACHADINHO D'OESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA REDONDO OAB - RO4451 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GUSTAVO DE ANDRADE NALIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29507037, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 28 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008948-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS (REQUERIDO)

MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008948-07.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008738-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRAGA DUARTE OAB - PA28326-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008738-53.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a proximidade da audiência a ser realizada no juízo 

deprecante. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007094-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUEST ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007094-75.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 29540107, intime-se o patrono da parte 

interessada para em 30 (trinta) dias corridos comprovar nestes autos o 

pagamento das custas judiciais. Na oportunidade, deverá juntar: (i) carta 

precatória, (ii) decisão do juízo deprecante, (iii) petição inicial e demais 

documentos que entender pertinente. Na sequência, CUMPRA-SE, 

servindo cópia da presente como mandado. Após, devolva-se à origem 

mediante a adoção das formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008988-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVARISTO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008988-86.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, comprovar 

nestes autos o pagamento das custas judiciais e da diligência do oficial de 

justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais documentos, 

CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008947-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008947-22.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1054291-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUIÇÃO S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME SOARES DA ROCHA FILHO OAB - GO51175 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DOUGLAS ERLACHER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1054291-60.2019.811.0041 Vistos. Através da 

petição de id. 29460462, a parte interessada informa que a testemunha 

Douglas Erlacher reside atualmente em Brasília/DF, requerendo o 

cancelamento da audiência designada neste juízo e a redistribuição da 

carta. Diante da referida informação, e considerando o caráter itinerante 

das precatórias (CPC, art. 262), declaro prejudicada a realização da 

audiência que aconteceria em 05/03/2020, às 15h00min, devendo a 

Secretaria promover o encaminhamento da presente à Comarca 

correspondente, mediante a adoção das providências necessárias. 

Comunique-se o juízo deprecante acerca desta decisão, nos termos e 

para os fins previstos no § único do art. 262 do CPC. Cumpra-se, com 

prioridade. Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009000-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

SERGIO SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

VERONICA SOARES BUDAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA REINERT OAB - SC48116 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU DOS SANTOS ESCOBAR (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009000-03.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046360-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (REQUERIDO)

FLORINDO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046360-06.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 28951090, expeça-se novo mandado citatório, a 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das regras contidas 

no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve se 

atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas 

tentativas frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo 

suspeita de ocultação, deverá 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 designada. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Consigno que o advogado da parte autora deverá apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que 

o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009141-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EINSTEIN INSTITUICAO DE ENSINO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR JUSTINIANO SARCO OAB - RO7957 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ABILIO KERBER DINIZ OAB - DF26671 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DA SILVA JURKOVICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009141-22.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009150-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FELIPE MATIAS DIONEL MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MATIAS OAB - 337.385.211-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MOREIRA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009150-81.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, em plantão judiciário, dada a natureza do ato deprecado. 

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. Às 

providências. Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009154-21.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (REQUERENTE)

S. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHAIENNY SEVERINA CANUTO (REPRESENTANTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. V. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009154-21.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se a 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 28 de fevereiro 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008667-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WENCESLAU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1008667-51.2020.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

advém de “Ação Ordinária de Aposentadoria por Idade Mista c/c Tutela 

Antecipada e Liminar” e em seu polo passivo figura o Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS, de modo que deverá tramitar perante o juízo federal, 

nos termos do art. 109, I, da CF/88 e Súmula n. 689 do STF. Pelo exposto, 

e considerando a existência de Seção da Justiça Federal nesta Capital, 

declino da competência em razão da matéria, devendo a Secretaria 

promover a redistribuição da presente àquela unidade jurisdicional 

mediante a adoção das providências necessárias. Comunique-se o juízo 

deprecante acerca desta decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002286-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DE MENDONCA LUSTOSA MELO (EXECUTADO)

LUIZ AUGUSTO LUSTOSA MELO (EXECUTADO)

L. M. RONDONOPOLIS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002286-49.2017.8.11.0003 VISTO. L.M. RONDONÓPOLIS 

COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –ME, apresentou 

embargos de declaração quanto à sentença que acolheu a exceção de 

pré-executividade proposta pela embargante e declarou a prescrição dos 

créditos tributários cobrados pelo ESTADO DE MATO GROSSO. A 

embargante alega omissão na sentença, uma vez que não foi analisado o 

pedido de reconhecimento da nulidade do crédito referente a TACIN dos 

exercícios de 2013, 2014 e 2015, por serem indevidos. Manifestação do 

ESTADO DE MATO GROSSO pela rejeição dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos de declaração tem sua admissibilidade condicionada 

à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para correção de 

erro material no julgado embargado, consoante se extrai do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Entretanto, nos argumentos expendidos pela 

embargante não se verifica nenhuma dessas circunstâncias, 

principalmente interesse recursal, uma vez que a execução foi extinta e o 

provimento dos embargos não teria outro destino que não fosse a 

extinção da própria execução, como de fato já aconteceu. No mérito, 

registro que a embargante alega erro no cálculo da TACIN, e a indevida 

cobrança da taxa no período em que a empresa esteve com a inscrição 

suspensa. Todavia, a exceção de pré-executividade só é admitida como 

instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em 

hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias 

conhecíveis de ofício. A propósito do tema, esse é o entendimento 

sumulado no Superior Tribunal de Justiça: “STJ Súmula nº 393 - 

23/09/2009 - DJe 07/10/2009. Exceção de Pré-Executividade - 

Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória. 

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória”. E mais: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO 

SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O 

JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de 

origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria 

dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). Analisando os autos, verifico que as questões suscitadas 

importam no exame de provas, matéria própria dos embargos à execução, 

sendo, portanto, inviável sua análise, haja vista a excepcionalidade da 

exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória. Nesse 

sentido também são os precedentes jurisprudenciais do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO 

FISCAL - INOBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÂO FORMAL DA CDA - 

NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO 

REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de 

pré-executividade não é cabível nas hipóteses em que há necessidade de 

exame aprofundado de provas, como é o caso em que se alega a 

inobservância da devida constituição da CDA objeto da execução fiscal 

(AI, 110437/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no 

DJE 25/03/2013). Com essas considerações, nego provimento aos 

embargos de declaração apresentados por L.M. RONDONÓPOLIS 

COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –ME. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 25 de fevereiro de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003157-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BRITO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CORDIAL TRANSPORTE LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA SILVA MENDES (EXECUTADO)

MARCIO GOMES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO DRº DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB/MT 24.727/O, 

representando o polo passivo, PARA QUE INFORME DADOS BANCÁRIOS 

DA PARTE EXECUTADA PARA QUE POSSA SER EXPEDIDO ALVARÁ 

JUDICIAL ELETRÔNICO DOS VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS VIA 

BACENJUD. Bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no FUNAJURIS, o valor de R$ 627,94, e, 

no DISTRIBUIDOR, o valor de R$ 14,81, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CARVALHO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000002-34.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ELIZABETH CARVALHO DE 

FRANCA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL VISTO Dê 

ciência a parte autora da petição juntada pelo INSS. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005313-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CANDIDO DA SILVA (REU)

 

Impulsiono estes autos a parte REQUERENTE, DR. RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA, a fim de intimar para dar andamento ao feito, em 10 (dez) dias, 

tendo em vista a devolução das correspondências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64984 Nr: 13645-14.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVSM, JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ESTADO DE MATO GROSSO DILIGÊNCIA DO JUIZO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

 MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOS

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) Francisco Rogério 

Barros

OFICIAL DE JUSTIÇA: Elson Henrique de Almeida

NÚMERO DO PROCESSO: 13645-14.1997.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE RECLAMANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

ADVOGADO(S) DA PARTE RECLAMANTE: SONIA MARISA DIAS DIB

PARTE RECLAMADA: J. V. Silva Moveis, CNPJ: 00155552000179Inscrição 

Estadual: 13156086-7, brasileiro(a), Endereço: Rua Cuiaba Nº 2330, 

Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Rondonópolis-MT e Jose Vieira da Silva, 

Cpf: 31800823134, Rg: 407.726 SSP MT Filiação: Luiz V da Silva e Antonio 

Vieira da Silva, data de nascimento: 11/04/1963, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, casado(a), marceneiro, Endereço: Rua Cuiaba Nº 2330, 

Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: PROCEDER BUSCA E APREENSÃO DO PROCESSO INDICADO 

EM EPÍGRAFE (PROCESSO: 13645-14.1997.811.0003 CÓDIGO: 64984), 

QUE SE ENCONTRA EM POSSE DA ADVOGADA SHIRLEY FÁTIMA 

ZAMAR, com escritório localizado na RUA MATILDE BENTA DE ANDRADE, 

N° 1027, JD PINDORAMA, RONDONÓPOLIS-MT, FONE: 9 9984-0540 ou 

3421 – 0474,além do prazo legal.

Rondonópolis - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 358432 Nr: 11659-44.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o exequente só se manifesta nos 

autos para pedir a suspensão do feito, demonstrando que não tem 

interesse na conclusão desta execução fiscal.

 Assim, SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano.

 No dia 27/2/2021, intime-se a Fazenda para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo suspensivo sem que o exequente tenha manifestado 

interesse na execução, os autos serão arquivados, momento em que 

começará a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 2º, do art. 40 da 

Lei nº 6.830/80 e §§ 2º e 4 º, do art. 921, do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718605 Nr: 14072-83.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, VALDECI 

RODRIGUES DA SILVA, FÁTIMA FERREIRA CHAVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS - 

OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT, RHAÍSSA 

CAROLINA SANTOS - OAB:97236

 INTIMAR O PATRONO DA PARTE REQUERIDA MERCADÃO AGRÍCOLA 

LTDA, o adv. RAUL ASTUTTI DELGADO, OAB/MT 6682-B, para tomar 

ciência de que o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído 

no sistema PJE sob número 1002925-62.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718606 Nr: 14073-68.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SALES MODESTO - 

OAB:18742, LEIDAMAR CANDIDA DA SILVA - OAB:MT/9.697, PAMELA 

HAYANNI DE MELO MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI - 

OAB:6682-B, RHAÍSSA CAROLINA SANTOS - OAB:97236

 INTIMAR O PATRONO DA PARTE REQUERIDA MERCADÃO AGRICOLA 

LTDA, o adv RAUL ASTUTTI DELGADO, OAB/MT 6682-B, para tomar 

ciencia de que o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuido 

no sistema PJE sob número 1003028-69.2020.8.11.003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718607 Nr: 14074-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, FÁTIMA 

FERREIRA CHAVES RODRIGUES, VALDECI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT, 

RHAÍSSA CAROLINA SANTOS - OAB:97236
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 INTIMAR O PATRONO DA PARTE REQUERIDA MERCADÃO AGRÍCOLA 

LTDA, o adv. RAUL ASTUTTI DELGADO, OAB/MT 6682-B, para tomar 

ciência de que o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído 

no sistema PJE sob número 1002930-84.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735282 Nr: 14897-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCOS PIRES SALVIANO, CLEONICE DIAS, OLGA 

ROSA DA SILVA, AILTON FERREIRA, JOSE GERALDO DE OLIVEIRA, 

MARIA EROTIDES ROSA DA SILVA, LUIS CARLOS CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PIRES SALVIANO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARCOS PIRES 

SALVIANO, CLEONICE DIAS, AILTON FERREIRA, JOSÉ GERALDO DE 

OLIVEIRA, MARIA EROTIDES ROSA DA SILVA, LUIS CARLOS 

CAVALCANTE e OLGA ROSA DA SILVA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial nos cargos de 

Agente do Sistema Penitenciário e Assistente do Sistema Penitenciário, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737211 Nr: 101-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA GARUZZI DE LIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por MÁRCIA 

GARUZZI DE LIMA VIEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737236 Nr: 126-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por SANDRA 

ANTUNES DOSA SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional 

Técnico Nível Superior do SUS, em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) 

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este 

apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem 

DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 781091 Nr: 6615-92.2015.811.0003

 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: MARCOS FERRO, SIMONE CRISTINA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARCOS 

FERRO e SIMONE CRISTINA VIANA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente 

do Sistema Penitenciário, em decorrência da conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799540 Nr: 14176-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 27 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 400460 Nr: 13967-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO VIEIRA, LINDESSAND DA CONCEICAO 

VIEIRA, ELISSANDRA DA CONCEICAO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, HENDER 

ULISSES DA SILVA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, CLEBER DOS 

SANTOS SOUZA - PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, 

MARCOS EDUARDO MOREIRA SIQUERI - OAB:11733/MT, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR

 VISTO

Intime-se o advogado GIANILDO GOMES (fls. 336) para, em 15 dias, 

recolher o valor das custas processuais referente ao pedido de 

cumprimento de sentenças de honorários.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820049 Nr: 2945-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANÁLIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANÁLIA 

RODRIGUES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) (...) Com essas 
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considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 922269 Nr: 2272-14.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO CASARIN, LUCAS FRANCISCO RAMOS CASARIN, ELISABETE 

FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se os embargantes para manifestarem-se sobre os embargos de 

declaração , em 5 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 933708 Nr: 5960-81.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MORAES ALBENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Nos autos acima identificados, a parte autora requereu a desistência dos 

embargos à execução.

De acordo com o artigo 485, §4º, do CPC, o autor não o autor não poderá, 

após o decurso do prazo para resposta, desistir da ação sem anuência do 

réu.

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não impugnou o pedido.

Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 3º, I e § 4º, III e artigo 90, ambos do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 277528 Nr: 1361-32.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 10.428,33 (dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três 

centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição judicial.Dê-se 

ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por meio de 

remessa dos autos.Decorrido o prazo legal sem a interposição de recurso 

em face desta decisão, expeça-se alvará em favor de ROBERTO NUNES 

SIQUEIRA, no valor de R$ 8.789,65 (oito mil, setecentos e oitenta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos); bem como alvará em nome de 

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA, no valor de R$ 1.638,68 

(um mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos). 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732086 Nr: 12362-91.2013.811.0003

 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: LUIZA ALVES DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas contas 

do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, no importe 

de R$ 2.005,06 (dois mil, cinco reais e seis centavos), a fim de garantir o 

cumprimento da requisição judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao 

Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo 

legal sem a interposição de recurso em face desta decisão, expeça-se 

alvará em favor de GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES, no 

valor de R$ 2.005,06 (dois mil, cinco reais e seis centavos). Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013057-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade e 

Impulsionamento Processo: 1013057-18.2019.8.11.0003; Valor causa: R$ 

136,79; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[Ambiental]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que a impugnação aos embargos são 

tempestivos. IMPULSIONAMENTO: Nos termos da Legislação vigente e do 

item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – CGJ, impulsiono estes autos, a fim de 

intimar a parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar 

sobre a impugnação juntada no id retro. RONDONÓPOLIS, 28 de fevereiro 

de 2020 RICARDO LEITE VIEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001902-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. No caso, verifico que houve interposição de recurso nos 

embargos à execução, razão pela qual não houve, ainda, o trânsito em 

julgado da sentença proferida naqueles autos. Assim, entendo, por bem, 

aguardar a consolidação daquela sentença para ulterior decisão nestes 

autos. Assim, aguarde-se em secretaria até o julgamento do Recurso de 

Apelação. Às providências. Cumpra-se. Márcio Rogério Martins Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005480-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDEVORMES DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005480-23.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: CLEIDEVORMES DIAS Vistos etc. Compulsando os autos, 

após análise da Ação Anulatória 1005480-23.2018.8.11.0003 distribuída 

junto à 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, verifica-se que a 

referida ação consta em instância superior para decisão do recurso 

apresentado pelo Estado de Mato Grosso. Assim, aguarde-se a decisão 

de segunda instância, uma vez que não há como extinguir a presente 

Execução Fiscal, sem o trânsito e julgado da decisão. Suspendam-se os 

autos até a decisão. Após, deve a parte executada colacionar aos autos 

cópia da decisão, requerendo o que entender de direito. Às providências. 

RONDONÓPOLIS, 11 de março de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002277-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS JUCÁ ALVES OAB - SP206993 (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA OAB - SP274437 (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Aguardem-se em secretaria até o julgamento dos embargos à 

execução. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003839-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SANTIAGO PEREIRA (EXECUTADO)

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME (EXECUTADO)

KAROLINY BACKES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Diogo Galvan OAB - MT8056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Apesar da ação anulatória nº 1012777-81.2018.8.11.0003 em 

trâmite na 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública desta Comarca discutir a 

validade da CDA ora exequenda, verifica-se óbice em reconhecer a 

conexão entre esta execução fiscal e aquela ação anulatória, haja vista 

que aquele feito já foi sentenciado no dia 15/06/2019, incorrendo no óbice 

contido na Súmula 235 do STJ. Todavia, verificado que aquele juízo 

determinou a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2018764816 e ainda 

acolheu a pretensão autoral em sentença, estando aquele feito atualmente 

no Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento de reexame necessário e 

de recurso de apelação interposto pelas partes, suspendo o trâmite do 

presente feito até o trânsito em julgado daquela ação ou até que se 

revogue a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, 

devendo os autos aguardarem suspensos em arquivo provisório. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 

15 de outubro de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006168-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1006168-19.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a presente execução fiscal, 

verifica-se que essa recai sobre empresa em recuperação judicial. Diante 

disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser sobrestado, em 

face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 27/02/2018, pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo Superior Tribunal 

de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento das demandas 

envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual seja, 

“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. Ante o exposto, 

suspendo o curso desta execução até o julgamento do tema 987 pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 

2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000805-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1000805-17.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA Vistos etc. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a presente execução fiscal, 

verifica-se que essa recai sobre empresa em recuperação judicial. Diante 

disso, o trâmite deste processo obrigatoriamente deve ser sobrestado, em 

face da decisão prolatada no REsp nº1.712.484/SP, em 27/02/2018, pelo 

Ministro Mauro Campbell Marques, em curso no colendo Superior Tribunal 

de Justiça, em que restou determinado o sobrestamento das demandas 

envolvendo a controvérsia discutida nestes autos, qual seja, 

“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em 

recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. Ante o exposto, 

suspendo o curso desta execução até o julgamento do tema 987 pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 

2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000869-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1000869-27.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente 

execução fiscal, verifica-se que essa recai sobre empresa em 

recuperação judicial. Diante disso, o trâmite deste processo 

obrigatoriamente deve ser sobrestado, em face da decisão prolatada no 

REsp nº1.712.484/SP, em 27/02/2018, pelo Ministro Mauro Campbell 

Marques, em curso no colendo Superior Tribunal de Justiça, em que restou 

determinado o sobrestamento das demandas envolvendo a controvérsia 

discutida nestes autos, qual seja, “Possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal”. Ante o exposto, suspendo o curso desta execução até 

o julgamento do tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. 

RONDONÓPOLIS, 15 de maio de 2019. Márcio Rogério Martins Juiz(a) de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657432 Nr: 6749-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 Dispositivo.Desse modo, reexaminando a questão decidida, concluo que 

não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos fundamentos bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho.Remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observadas as 

formalidades legais, com os devidos elogios. Rondonópolis, 27 de 

fevereiro de 2020.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704282 Nr: 1418-94.2020.811.0064

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Intimação do patrono do réu da resposta apresentada pela Gerência de 

Psiquiatria Forense, a seguir transcrita: "Em atenção a solicitação (Ofício 

nº 155/2020), informamos que a perícia de Insanidade Mental para o (a) 

periciando (a) Cleiton Gomes da Silva (Código: 701636) foi designada para 

o dia 16/03/2020, a partir das 08h30min. da manhã (por ordem de 

chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua 

Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim 

Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base 

Comunitária de Segurança do bairro). Seguem os requisitos para 

realização da perícia: 1. Envio antecipado da cópia integral dos autos 

(ação penal e incidente), os quais podem ser encaminhados via e-mail ou 

cd/dvd. Por favor não enviar processos originais, pois não nos 

responsabilizamos por eventuais extravios ou danos; 2. Durante o exame 

o (a) periciando (a) deverá estar acompanhado (a) de um familiar ou de 

uma pessoa do seu convívio, em condições de informar sobre sua história 

de vida; 3. O (a) periciando (a) deverá estar munido de seus documentos 

pessoais como também de atestado médico, laudos, exames e receitas 

médicas (em caso de tratamento recebido anteriormente)."

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693175 Nr: 5706-22.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BARBOSA RODRIGUES, 

SIRLEI BOMFIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados JOSÉ 

ROBERTO BARBOSA RODRIGUES e SIRLEI BOMFIM DA SILVA às penas 

do art. 157, §3º, II c/c art. 29, ambos do Código Penal. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria da pena do acusado José Roberto Barbosa Rodrigues.A 

culpabilidade foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a 

premeditação, segundo depoimentos dos próprios réus, os quais 

confessaram que ambos teriam previamente planejado a prática delitiva há 

alguns meses, vindo a executarem o delito no dia 19/05/2019, motivo pelo 

qual majoro a pena em 01 (um) ano. Deixo de analisar os antecedentes 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701839 Nr: 12759-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado LUIZ FERNANDO SANTOS SOUZA qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, na forma do art. 14, II, e 

art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena do delito de furto tentado.A culpabilidade do acusado é 

normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em 

razão do princípio da presunção de inocência. Inexistem no feito 

elementos que me (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701995 Nr: 12847-92.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TORQUATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu ANTÔNIO TORQUATO DE SOUZA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do CP. Em atenção ao 

princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. 

Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. 

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar 

em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e 

personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. 

Os motivos são normais do tipo. As circunstâncias do (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 637897 Nr: 8688-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gonçalves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para a realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 647569 Nr: 8070-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDYSON BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA, 

SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO, ADRIANO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3.402-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 8070-69.2016.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO,ADRIANO LEITE DA SILVA
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INTIMANDO: Réu(s): Adriano Leite da Silva, Rg: 18818315 SSP MT Filiação: 

Agnalda Leite da Silva, data de nascimento: 19/05/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), operador de loja - repositor, em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

Vistos, em correição.

I. RELATÓRIO

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Weidysson Bruno da Silva de Oliveira, Saulo Gabriel Silva Benício e 

Adriano Leite da Silva, imputando-lhes as sanções previstas no art. 155, § 

4°, incisos III e IV, do Código Penal, pela prática do fato delituoso narrado 

nos seguintes termos:

“Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 20/09/2016, por volta 

das 23h00min, no ‘Supermercado Assai’, situado na Avenida Presidente 

Médici, n. 4269, Bairro Vila Birigui, nesta cidade, os denunciados Saulo 

Gabriel Silva Benício, Weidyson Bruno da Silva de Oliveira e Adriano Leite 

da Silva, atuando em divisão de tarefas, mediante emprego de chave 

falsa, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 

(uma) motoneta Honda/Biz100, cor verde, placa JYY-2586, e 01 (um) 

capacete, marca Taurus, avaliados em R$ 1310,00 (fl. 23) (sendo 

recuperado somente a motoneta, fl. 08), pertencentes à vítima Tatiane 

Oliveira Trindade.

São dos autos que no dia e hora supracitados os denunciados, que são 

funcionários do ‘Supermercado Assai’, nesta cidade, durante o horário de 

expediente, atuando em divisão de tarefas e com emprego de chave falsa, 

ligaram a referida motoneta, que pertencia a Tatiane, funcionária do 

estabelecimento, sendo que o denunciado Weidyson foragiu, pilotando o 

veículo, rumo ao Bairro Boa Esperança, escondendo-a na beira do rio 

Vermelho, sendo que, em seguida, retornou ao trabalho.

Quando a vítima chegou no estacionando para ir embora com seu veículo, 

percebeu que havia sido subtraído, ocasião em que se dirigiu ao gerente, 

Calyton Felipino, o qual se dirigiu ao setor de monitoramento e constatou a 

participação dos denunciados na subtração.

Acionada, a PM foi até ao referido comércio, onde abordou os 

denunciados Weidyson e Saulo, sendo que o primeiro logo confessou a 

prática delitiva e apontou o local onde a moto se encontrava, sendo que, 

com Weidyson, os milicianos encontraram uma faca de mesa.

Logo, a PM foi até o local indicado por Weidyson, onde logrou recuperar a 

motocicleta da vítima, porém, o capacete não fora localizado, assim, 

Weidyson e Saulo foram encaminhados à DEPOL.

Posteriormente, o denunciado Adriano foi preso, ocasião em que revelou a 

trama delituosa.

Segundo o relatório da Polícia Judiciária Civil, no aparelho celular de 

Adriano Leite, tinha mensagens nas quais os denunciados estavam 

planejando ‘assaltos’ nesta cidade (fls. 38/40). [...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 21.06.2017 (fl. 93); citação realizada às fls. 

112/113 e 114/115 e resposta à acusação apresentada às fls. 102/104, 

116 e mídia de fl. 230.

3. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas 

partes e, posteriormente, procedeu-se ao interrogatório dos réus, cujos 

teores encontram-se gravados na mídia digital de fl. 230.

4. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Jânio Castor de Abreu, 

Luiz Carlos de Matos e Clayton Felipino (fl. 150).

5. O acusado Adriano não foi localizado para sua citação pessoal, sendo 

realizada a sua citação por edital, motivo pelo qual foi determinado o 

desmembramento do feito em relação ao mesmo (fl. 123). Contudo, após o 

desmembramento da presente ação penal, o acusado compareceu 

espontaneamente em juízo (fl. 124), de modo que a decisão de fl. 123 foi 

parcialmente revogada e determinado o remembramento do feito, para que 

prosseguisse normalmente em relação a todos os acusados apontados na 

denúncia (fl. 150).

6. O réu Saulo não foi ouvido em juízo em razão de ter sido decretada a 

sua revelia (fl. 150).

7. Nas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela 

condenação dos acusados nos termos da denúncia.

8. A defesa do acusado Saulo postulou pelo reconhecimento da atenuante 

da confissão e a aplicação da pena no mínimo legal em regime diverso do 

fechado.

9. No mesmo sentido se deram as alegações finais da defesa dos réus 

Weidyson e Adriano.

10. É o relatório. Decido.

 II. FUNDAMENTAÇÃO

11. O crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, está 

delimitado nos seguintes termos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. [...]

§ 4º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, se o crime é 

cometido:

 III - com emprego de chave falsa; [...]

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas. [...]

II.1.2 – DA MATERIALIDADE

12. A materialidade do delito está comprovada nos autos por meio do 

boletim de ocorrência de fls. 10/11 e 32, termo de exibição e apreensão de 

fls. 15 e 35, auto de entrega de fl. 18, termo de avaliação indireta de fl. 30 

e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução.

II.1.3 – DA AUTORIA

13. Inicialmente, destaco que em razão do remembramento da presente 

ação penal (fl. 150), a análise acerca dos responsáveis pelo crime será 

feita em relação a todos os acusados indicados na denúncia formulada 

nos autos.

14. Com efeito, verifica-se que a autoria delitiva está demonstrada nos 

autos, pois além de presos em flagrante delito, ao serem interrogados 

perante a autoridade judicial, os réus Weidyson e Adriano confessaram o 

crime.

15. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA 

DELEGACIA - CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM 

JUÍZO - CONDENAÇÃO -PERSONALIDADE DESVIRTUADA - TRANSAÇÃO 

PENAL - REGISTROS POSTERIORES AO FATO. I. MANTÉM-SE A 

CONDENAÇÃO QUANDO A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, AINDA QUE NA 

FASE INQUISITORIAL, É CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS 

POLICIAIS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. II. EM CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA MERECE ESPECIAL CREDIBILIDADE. 

III. OS REGISTROS DE TRANSAÇÕES PENAIS REGIDAS PELA LEI 9.099/95 

NÃO AUTORIZAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS. IV. NÃO HÁ COMO DESVALORAR A PERSONALIDADE POR 

FATOS POSTERIORES AO QUE ESTÁ SENDO JULGADO. PELA LÓGICA, 

SE O CRIME EM JULGAMENTO ESTIVESSE SENTENCIADO ANTES DO 

COMETIMENTO DOS OUTROS DELITOS, A PENA NÃO TERIA SIDO INCR 

EMENTADA. V. AS CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME AUTORIZAM O AUMENTO 

DA PENA-BASE, POIS, ALÉM DE PERDER OS BENS E OS DOCUMENTOS, A 

VÍTIMA AINDA SOFREU ESCORIAÇÕES, EMBORA LEVES. VI. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-DF -  APR: 25764820018070005 DF 

0002576-48.2001.807.0005, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de 

Julgamento: 18/12/2008, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

03/02/2009, DJ-e Pág. 105). Grifos nosso

16. A vítima Tatiane, ao ser ouvida na fase judicial, relatou que na época 

dos fatos trabalhava no “Supermercado Assaí Atacadista” e no dia 

20.09.2016, por volta das 23h00min, foi ao estacionamento a procura de 

sua motocicleta, mas não encontrou, sendo que comunicou tal situação ao 

setor de prevenção do estabelecimento na pessoa de Gilberto, o qual 

afirmou que havia observado a subtração do veículo por três indivíduos 

através das câmeras de segurança.

17. Afirmou, ainda, que reconhece os acusados como sendo os três 

indivíduos que subtraíram sua motocicleta, tendo constatado tal fato 

através das filmagens do circuito interno de segurança.

18. Acrescentou, outrossim, que através das filmagens, visualizou 

claramente o momento em que os três indivíduos, vestidos com uniforme 

do supermercado onde trabalhavam, testaram diversas chaves na sua 

motocicleta e após várias tentativas, obtiveram êxito em ligá-la.

19. Nessa linha de raciocínio é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

TJDFT – APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO 

EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA 

DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA FIRME E COESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO 

E PERÍCIA. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em 

absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade 

encontram-se sobejamente comprovadas, contando o acervo probatório 

com a exposição dos fatos e o reconhecimento do réu pela vítima tanto na 

delegacia como em juízo. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o 

patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se 

de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto 
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condenatório, quando corroborada pelas demais provas dos autos. 3. A 

apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, 

do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros 

elementos probatórios, como é o caso dos autos. 4. Recurso desprovido. 

(Acórdão n.756743, 20130310056578APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA 

DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, 

Data de Julgamento: 30/01/2014, Publicado no DJE: 05/02/2014. Pág.: 161). 

Grifos nosso

20. Os policiais ouvidos na fase inquisitorial e, um deles, na fase judicial, 

foram categóricos ao afirmar que após serem comunicados do crime, 

deslocaram-se até o endereço informado (Assaí Atacadista) e realizaram 

a detenção dos acusados Weidyson e Saulo, os quais confessaram a 

prática do delito e apontaram o local onde esconderam a motocicleta 

subtraída.

21. Esclareceram, ainda, que no dia seguinte foram acionados para 

retornar ao estabelecimento comercial “Assaí Atacadista”, uma vez que o 

réu Adriano voltou ao local para buscar a motocicleta do corréu Saulo, 

oportunidade em que também foi preso.

22. Nesse sentido é a jurisprudência:

TJDF – PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS. 1. Inviável o acolhimento de pleito 

absolutório se a sentença condenatória vem lastreada em provas cabais, 

em especial diante da prisão em flagrante do autor na posse da res furtiva 

e da prova oral colhida. 2. Justifica-se a avaliação negativa dos 

antecedentes e da personalidade do réu, em face das várias e diferentes 

condenações anteriores constantes de sua folha penal, transitadas em 

julgado. 3. A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena 

corporal imposta. 4. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é 

de rigor sua condenação no pagamento das custas, cabendo ao Juízo das 

Execuções Penais conceder eventual isenção diante da situação 

financeira do condenado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Acórdão n.756251, 20130310206129APR, Relator: JESUINO RISSATO, 

Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 260). Grifos nosso

23. Ao ser interrogado na fase judicial, o réu Adriano confessou sua 

participação no delito e confirmou que retornou ao estabelecimento no dia 

seguinte a pedido de Weidyson para buscar a motocicleta de Saulo, a qual 

ficou no pátio da empresa onde todos trabalhavam.

24. O réu Weidyson, além de confessar a prática delituosa, afirmou na 

fase judicial que os corréus Adriano e Saulo haviam participado do furto e 

agiram com consciência e vontade de praticá-lo.

25. Portanto, a confissão dos acusados Weidyson e Adriano aliada às 

demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório 

suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, 

impor condenação.

II.1.4 – DAS QUALIFICADORAS

 26. A qualificadora do uso de chave falsa não restou demonstrada nos 

autos, uma vez que nenhuma chave falsa foi apreendida, o veículo não foi 

periciado e a vítima não informou se a ignição ou fiação da motocicleta foi 

danificada a fim de que fosse ligada.

27. De outro lado, a qualificadora do concurso de agentes restou 

demonstrada nos autos, pois restou evidente que o crime foi cometido 

pelos réus.

28. Desta forma, comprovadas a autoria e materialidade do crime, o qual 

foi consumado mediante concurso de agentes, há que se proceder à 

condenação dos acusados.

IV – DISPOSITIVO

29. Por todo o exposto, afasto o emprego do uso de chave falsa e, em 

consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR WEIDYSSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, SAULO GABRIEL 

SILVA BENÍCIO e ADRIANO LEITE DA SILVA como incursos nas sanções 

previstas no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal.

V – DOSIMETRIA DA PENA

 V.1 – DO RÉU WEIDYSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

30. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

31. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

existente em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente este 

ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

 e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as conseqüências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

32. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 33. No caso, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. 

Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância 

negativa.

34. Diante disso, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão.

35. Na segunda fase, diante da confissão judicial do acusado e da 

menoridade relativa do réu, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, 

I e III, ‘d’, do Código Penal. No entanto, por força do disposto na súmula 231 
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do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no 

mínimo legal.

36. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

37. Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição de pena 

aplicável a espécie.

38. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

39. Assim, fixo a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual 

torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição da pena.

40. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

41. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos e multa a ser 

fixada pelo juízo da vara de execuções penais.

42. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

43. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto e levando em 

consideração o regime de pena aplicado, em caso de recurso, concedo o 

direito de recorrer em liberdade.

44. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

V.2 – DO RÉU ADRIANO LEITE DA SILVA

45. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

46. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

existente em desfavor do acusado, deixo de valorar negativamente este 

ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

 e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

47. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 48. No caso, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. 

Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância 

negativa.

49. Diante disso, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão.

50. Na segunda fase, diante da confissão judicial do acusado e da 

menoridade relativa do réu, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, 

I e III, ‘d’, do Código Penal, no entanto, por força do disposto na súmula 231 

do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, portanto, no 

mínimo legal.

51. Ainda na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas.

52. Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição de pena 

aplicável a espécie.

53. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

54. Assim, fixo a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual 

torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição da pena.

55. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.

56. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos e multa a ser 

fixada pelo juízo da vara de execuções penais.

57. O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução Penal

58. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto e levando em 

consideração o regime de pena aplicado, em caso de recurso, concedo o 

direito de recorrer em liberdade.

 59. Detração penal: pelos motivos alhures expostos, deixo de reconhecer 

o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria 

nenhum resultado prático na atual fase processual.

V.3 – DO RÉU SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 103 de 587



60. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

61. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação penal 

anterior existente em desfavor do acusado, deixo de valorar 

negativamente este ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem considerados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

 e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do 

crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

62. Critério de fixação da pena-base: considerando que não há um 

consenso acerca do método a ser utilizado na fixação da pena-base, mas, 

diante da lógica estabelecida no sistema trifásico da legislação pátria, 

entendo que a melhor forma para realizar tal análise é a partir da divisão 

das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela 

quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável. 

Portanto, a fórmula é a seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 

8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância.

 63. No caso, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. 

Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância 

negativa.

64. Diante disso, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi 

desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 02 anos de reclusão.

65. Na segunda fase, diante da menoridade relativa do réu, reconheço as 

atenuantes previstas no art. 65, I, do Código Penal, no entanto, por força 

do disposto na súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada 

permanecendo, portanto, no mínimo legal.

66. Na terceira fase, não há causa de aumento e diminuição de pena 

aplicável a espécie.

67. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.

68. Assim, fixo a pena final em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, a qual 

torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra 

causa de aumento ou diminuição da pena.

69. Regime de pena: nos termos do art. 33, § 2º, “c”, § 3°, do Código Penal, 

fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.

70. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos e multa a ser 

fixada pelo juízo da vara de execuções penais.

71. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto e levando em 

consideração o regime de pena aplicado, em caso de recurso, concedo o 

direito de recorrer em liberdade.

 72. Detração penal: pelos motivos alhures expostos, deixo de reconhecer 

o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria 

nenhum resultado prático na atual fase processual.

VI – DISPOSIÇÕES GERAIS

73. Indenização à vítima: não havendo pedido expresso para a fixação de 

valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração , deixo 

de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

74. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os artigos 1.453 

e seguintes da CNGCGJ/MT.

75. Condeno o(s) réu(s) ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

 76. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b) comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d) intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e) expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao juízo 

correspondente; e

f) por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

77. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando aos 

acusados se desejam recorrer, o que será feito mediante termo, a teor do 

art. 1.421, caput e parágrafo único, da CNGC/MT.

78. Ademais, diante do remembramento de fls. 150, com fundamento no 

art. 95, III, do CPP, extingo a ação penal/cód. 662406 (apenso) e, 

consequentemente, determino seja retificada a distribuição também a capa 

desta ação penal para constar o nome do acusado Adriano Leite da Silva.

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Karla J. R. Vedoveto- Técnica Judiciária, 

digitei.

Rondonópolis - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 701074 Nr: 12199-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTTONIERY CAMPELLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11190

 Homologo a correção do sobrenome da testemunha Renato Rezende 

Camargo.

 Diante da inquirição da testemunha Renato Rezende Camargo, da 

ausência justificada fls.241/242 das testemunhas Emanuel Muzel e 

Francisco Pereira, redesigno audiência para inquirição das testemunhas 

no dia 10 de abril de 2020 às 16h20.

Requisite-se novamente as testemunhas supracitadas.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636941 Nr: 7868-29.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDSON GOMES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronildo Bezerra dos Santos 

- OAB:9883OAB/MT

 Intimação do Advogado Doutor Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT, para aoresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638392 Nr: 240-52.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOARES SILVINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOARES SILVINO DE OLIVEIRA, Filiação: 

Elena Pinheiro de Oliveira e João Silvino de Oliveira, data de nascimento: 

12/03/1974, brasileiro(a), natural de Nova Andradina-MS, solteiro(a), 

desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Joares Silvino de Oliveira, 

brasileiro, solteiro, nascido em 12/03/1974, natural de Nova Andradina/MS, 

portador do RG 21052352 SSP/MS e CPF 923.831.481-04, filho de João 

Silvino de Oliveira e de Helena Pinheiro de Oliveira, residente na Rua 

Dracena, nº 155, Bairro Centro, na cidade e Comarca de Maracaju/MS- 

AUTALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, como incurso na 

prática do crime descrito no art. 155, § 1º, do Código Penal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641438 Nr: 2906-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RODRIGUES DE SOUZA, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24.589/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO NASCIMENTO, Cpf: 

03803717159, Rg: 21846936, Filiação: Maria do Socorro do Nascimento, 

data de nascimento: 15/09/1989, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), armador de estrutura de concreto, Telefone (66) 

9933-1913. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima 

expostos, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu 

Eduardo Nascimento, brasileiro, convivente, nascido aos 15/09/1989, 

natural de Alto Araguaia/MT, portador do RG 2184693-6 SSP/MT e CPF 

038.037.171-59, filho de Maria do Socorro do Nascimento, residente na 

Rua Afonso Balli, nº 50, Bairro Limoeiro, na cidade e Comarca de 

Brusque/SC – ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, como 

incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código 

Penal...EM RESUMO, condeno o réu Eduardo Nascimento a cumprir a pena 

privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em 

regime inicial aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.No caso em 

julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e 

subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o 

art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por uma 

restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução penal."

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649705 Nr: 9965-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846

 Intimação do Advogado Doutor CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

OAB/MT3846, para apresentar os Memoriais e juntada de instrumento 

procuratório, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 660868 Nr: 9709-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON DOS SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação do Advogado Doutor Antônio Silveira Guimarães Júnior - 

OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 634726 Nr: 5996-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO CÉZAR SANTOS, SANDRA 

BARBOZA GUIMARÃES, FERNANDO QUERUBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Dr(a) Fernando Ferreira da Silva – 

OAB/MT nº 14.924, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 

horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META 2 DO CNJ, 

bem como que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636042 Nr: 7158-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRIATAN AURÉLIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER - OAB:PR 78923, ELLEN MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16.989/0-MT, TATIANE BONISSONI - OAB:18.717/MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Dr(a) Ellen Márcia Galvão Itacaramby – 

OAB/MT nº 16.989, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 

horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META 2 DO CNJ, 

bem como que o prazo para eventual manifestação encontra-se 

extrapolado, sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 637805 Nr: 8593-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12.452 MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Elson Rezende de Oliveira - OAB/MT nº 

12.452, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641016 Nr: 2502-72.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) Dr(a) Douglas Cristiano Alves Lopes – 

OAB/MT nº 15.616, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 

horas, uma vez TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META DO CNJ, bem 

como que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena 

de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652188 Nr: 1776-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA, JOHNNY ALVES 

VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

Tales Passos de Almeida - OAB:15.217-MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Tales Passos de Almeida - OAB/MT nº 

15.217, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 659053 Nr: 8096-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Tales Passos de Almeida - OAB/MT nº 

15.217, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 666782 Nr: 14861-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSANDRA ALVES COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Cleyson Batista da Silva - OAB/MT nº 

19.275, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, sob 

pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 667013 Nr: 56-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Gilmar de Souza Bruno - OAB/MT nº 

4353, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, vez 

que o prazo para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de 

busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629604 Nr: 1994-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Adalberto Lopes de Sousa - OAB/MT nº 

3948, para que devolva os autos em cartório, vez que o prazo para 

eventual manifestação encontra-se extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640430 Nr: 1938-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO P. 

VERISSIMO - OAB:MT/6.612A

 Intimação do advogado Dr. José Aparecido Pereira Veríssimo - OAB/MT 

nº 6.612-A, para que devolva os autos em cartório no prazo de 24 horas, 

vez que o prazo para eventual manifestação encontra-se extrapolado, 

sob pena de busca e apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641860 Nr: 3315-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24.628/0-MT

 Intimação do(a) advogado(a) Dr. Ildemar Barbosa Alves - OAB/MT nº 
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24.628, para que devolva os autos em cartório, vez que o prazo para 

manifestação encontra-se extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696977 Nr: 9274-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DA SILVA MOIA, SIDNEY ROSA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9274-46.2019.811.0064 – Cód. 696977

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

ALBERTO DA SILVA MOIA E SIDNEY ROSA DE OLIVEIRA como incursos 

no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os requisitos do 

art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, 

CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a 

qual também poderá ser realizada por hora certa nos termos do art. 362 

do Código de Processo Penal, considerando que eles poderão arguir 

preliminares e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecerem 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680117 Nr: 11657-31.2018.811.0064

 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): ELITON FRANCISCO DE SOUZA, JOAO PAULO 

VILARIM ALVES, KAMILA DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDIVAL VITO - OAB:19.830-MT, Gilberto José Cador - 

OAB:14323, MARCOS ANTONIO BARALDI - OAB:21110

 Intimação do Advogado Marcos Antonio Baraldi, OAB-21110, advogado 

constituído do Réu João Paulo Vilarim Alves, para, no prazo legal 

apresentar Alegações Finais., conforme decisão de fls. 327.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 698238 Nr: 10195-05.2019.811.0064

 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: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:OAB/MT 18.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 1ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.Todavia, caso o douto Juízo da 1ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca mantenha a r. decisum anteriormente 

prolatada, serve a presente decisão desde logo como conflito negativo de 

competência, devendo a Secretaria adotar as providências necessárias, 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Justiça de Mato Grosso 

para os devidos fins.Às providências. Expeça o necessário. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 26 de fevereiro de 2020.Maria Mazarelo 

Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703151 Nr: 653-26.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 653-26.2020.811.0064 – Código 703151.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Genilson Aparecido da Silva

Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, às 17h24min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Dr, Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e do Defensor Público.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, desistiu da oitiva 

da testemunha Thalia Vidal dos Santos.

Com a palavra, o Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, 

ofertou seus memoriais orais, nos seguintes termos: “MM. Juíza, os fatos 

descritos na denúncia foram comprovados em Juízo pelas declarações da 

vítima de que, injustificadamente, o denunciado disse que quando a filha 

dela saísse, ele a ensinaria quem mandava na casa. Este fato foi sentido 

pela vítima que, com medo, acionou a policia militar. Esses fatos também 

foram comprovados na fase inquisitiva.

O Ministério Público requer o acolhimento integral da denúncia em todos os 

seus termos para a condenação de Genilson Aparecido da Silva no Artigo 

147 do Código Penal e na reparação civil descrita no item 5 da denúncia de 

fls. 04/04v.”

Dada a palavra, a Defensoria Pública ofertou seus memoriais orais, nos 

seguintes termos: “MM. Juíza, conforme bem narrou o membro do 

Ministério Público, decorreu-se da instrução processual penal as 

afirmativas da vítima quanto ao fato descrito na denúncia. Tratar-se-ia de 

defesa protelatória o não reconhecimento da coerência e exatidão das 

palavras da vítima, posto que estão associadas com as declarações 

prestadas junto à autoridade policial, bem como com as declarações da 

testemunha ouvida também naquela oportunidade.

Sem mais delongas, e por se tratar de réu primário e portador de bons 

antecedentes, pugna-se pela procedência parcial da pretensão acusatória 
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para o fim de condenar o acusado no quantitativo mínimo da reprimenda 

descrita no Artigo 147 do Código Penal, bem como pela improcedência, 

principalmente, do pedido de condenação por danos materiais, posto não 

ter havido nenhum prejuízo material, concreto, mensurável decorrente do 

delito de ameaça que atinge, certamente, os direitos de personalidade da 

vítima, mas não houve qualquer lesão com reflexo patrimonial. A própria 

vítima narrou a inexistência de prejuízo material quando do detalhamento 

de todas as perguntas elaboradas pelo nobre Juízo.

Por fim, ratifica, a Defensoria Pública, o pedido feito nos autos das 

medidas protetivas de urgência para o fim de que este respeitoso Juízo 

determine a intimação da ofendida para que se retire do imóvel de 

propriedade do acusado, se preciso for com auxílio policial, para fins de 

que o mesmo possa retornar ao seu lar e continuar as medidas protetivas. 

Isso porque o endereço da vítima constante no pedido de medidas 

protetivas, por ela mesma declarado, tal como ratificou em suas 

declarações perante o nobre Juízo na data de hoje, é diverso do endereço 

atualmente por ela ocupado, cuja propriedade pertence ao acusado.

Pede deferimento.”

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva da testemunha 

Thalia Vidal dos Santos.

Ademais, permaneçam os autos conclusos para prolação da sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Genilson Aparecido da Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703304 Nr: 763-25.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 763-25.2020.811.0064 – Código 703304.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Saulo Silva

Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, às 16h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Dr. Dejalma Ferreira dos Santos

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, da testemunha Ana 

Paula de Resende e do acusado.

Com a palavra, a defesa manifestou-se, nos seguintes termos: “MM. Juíza, 

ao término desta solenidade, cumpridas as formalidades, inclusive com o 

interrogatório do acusado, resta pendente o cumprimento do ato atinente à 

carta precatória de fl. 125, expedida para a comarca de Redenção/PA, 

para a oitiva da vítima, Sra. Ana da Silva Santos. Muito embora ainda 

pende para a conclusão em derradeiro da instrução alusiva à referida 

missiva, restou esclarecido pelo interrogatório do acusado uma melhor 

dinâmica acerca dos fatos que lhe restaram imputados.

Desta forma, diante da superveniência, requer, por mais uma vez, a 

revogação da prisão com esteio no Artigo 316 do Código de Processo 

Penal, bem como seja oportunizado ao acusado consoante na previsão 

disposta no Artigo 310, o direito de aguardar o desdobrar dos demais atos 

processuais que ainda pendem de sua conclusão.

Sabido que referida carta precatória imprime a necessidade muito 

provável, de um demasiado lapso temporal no cumprimento deste ato, o 

que colocará sobre maneira o atraso na conclusão do encerramento da 

referida ação penal, vigiando sobre o acusado excesso de prisão 

processual.

Desta forma, requer a Vossa Excelência a revogação da prisão, nos 

moldes postulados.”

O Ministério Público, com a palavra, manifestou-se, nos seguintes termos: 

“MM. Juíza, pelas razões expostas, tenho que realmente o denunciado 

pode responder ao restante do procedimento em liberdade. No entanto, 

tenho que devem ser fixadas as medidas protetivas e as medidas 

cautelares diversas da prisão, inclusive, conforme solicitado pela vítima às 

fls. 15, 17/18, que só não foram analisadas por Vossa Excelência porque 

o denunciado estava preso.

O Ministério Público concorda com o pedido da defesa requer a imposição 

das medidas citadas.

Por fim, requer a admoestação verbal do requerido sobre as 

consequências de eventual descumprimento.

Vistos etc.

Consigno que, como é cediço a manutenção da constrição cautelar, 

consoante uníssona doutrina e jurisprudência, deve ser calcada em sua 

extrema necessidade, fazendo-se mister, além da materialidade e indícios 

de autoria, a presença concreta de circunstâncias que a recomendem, 

lastreada nas hipóteses dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de 

Processo Penal.

Nesse sentido, a liberdade provisória é a regra, sendo a prisão medida de 

exceção, que deve ser aplicada com parcimônia, nos casos em que 

estiverem presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, 

previstas nos artigos acima mencionados.

Isso porque a prisão processual, por sua natureza necessariamente 

cautelar, não pode ser determinada pela espécie ou pela suposta 

gravidade do delito atribuído ao indiciado, até porque a efetiva ocorrência 

do delito, por maior que seja a probabilidade desta ocorrência, só poderá 

passar do terreno das hipóteses para o plano concreto quando da 

cognição definitiva do mérito, a ser feita no momento da sentença.

 Dessa forma, diante do parecer ministerial retro, é de rigor colocação do 

acusado em liberdade provisória, notadamente considerando as medidas 

cautelares e protetivas abaixo fixadas, que ao ver deste Juízo mostram-se 

suficientes e adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato, 

além de garantirem o acautelamento da integridade física e psicológica da 

vítima.

Diante das considerações acima mencionadas, apesar de haver provas 

caracterizadoras do fumus comissi delicti, no caso em comento não se 

encontram presentes nos autos o periculum in libertate, isto é, fatos que 

demonstrem a necessidade do acusado permanecer segregado para a 

garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, 

nos termos dos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com 

fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado 

SAULO SILVA, devidamente qualificado nos autos, mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares e as medidas protetivas, 

quais sejam:

 I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do 

Código de Processo Penal);

 II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 

319, IV, do Código de Processo Penal);

 III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 

319, II, do Código de Processo Penal);

IV – Proibição do agressor de se aproximar das ofendidas fixando o limite 

mínimo de 500 (quinehntos) metros de distância entre eles, sob pena de 

multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

V – Proibição do agressor de manter contato com as ofendidas por 

qualquer meio de comunicação.

VI – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o 

local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e 
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psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

VII – Proibição de cometimentos de crimes;

 Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.

 Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se, dentre 

outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, ambos da CNGC.

Aguarde-se o cumprimento da precatória expedida à comarca de 

Redenção/PA expedida para oitiva da vítima Ana da Silva Santos.

Com o retorno da referida missiva, declaro encerrada a instrução 

processual e converto os debates orais por memoriais, concedendo o 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para sua apresentação (Artigo 403, § 

3º, do Código de Processo Penal), iniciando-se pela acusação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Dejalma Ferreira dos Santos

Advogado

Saulo Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657878 Nr: 7121-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BENEVAL GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7121-11.2017.811.0064 – Código 657878.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: José Beneval Gomes Ribeiro

Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, às 17h28min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Dr, Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e do Defensor Público.

Vistos etc.

Ante a ausência da vítima que, apesar de devidamente intimada, deixou de 

comparecer, redesigno a solenidade para ter lugar no dia 27/10/2020, às 

14h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva em desfavor 

da vítima Junia Batista Jesus dos Santos Ribeiro.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664902 Nr: 13230-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 13230-41.2017.811.0064 – Código 664902.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Carlos Roberto do Nascimento

Data e horário: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, às 16h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Dr. Augusto Cesar Fuzaro

Defensor Público: Dr, Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência, constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e do Defensor Público.

Vistos etc.

 Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado 

mudou de endereço sem informar a este Juízo, razão pela qual o processo 

seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, ante a ausência da vítima que, apesar de devidamente intimada, 

deixou de comparecer, redesigno a solenidade para ter lugar no dia 

22/10/2020, às 17h.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 691585 Nr: 4262-51.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MECIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694968 Nr: 7379-50.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO ALVES GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16.257, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249 MT

 Intimação do patrono do réu para, no prazo legal, apresentar a Resposta 

à Acusação.

Comarca de Sinop

Portaria
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PORTARIA N. 32/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Mari Teresinha Nogueira, matrícula 

7066, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora a Judiciária substituta da 

Quarta Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas funções 

participando do 3º Módulo do Programa de Desenvolvimento de Gestores 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, Turma II, nos dias 09 e 

10.3.2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Matheus dos Santos Costa, matrícula 23501, CPF n. 

688.868.291-91, Analista Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Judiciário, nos dias 09 e 10.3.2020;

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

 Sinop, 28 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008926-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1008926-61.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

71.557,50; Tipo: Cível. Parte Autora: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Parte 

Ré: APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES IMPULSIONAMENTO DOS 

AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo legal, 

se manifestar sobre o(a/s) Certidão Negativa de Citação e Intimação que 

se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s). nº 28471115. Sinop/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente ELAIR FATIMA VEIGA DA 

FONSECA FLORENTINO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012798-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JULIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1012798-84.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

13.844,00; Tipo: Cível. Parte Autora: GERALDA JULIA DE OLIVEIRA Parte 

Ré: BANCO BMG S.A IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para 

os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este 

expediente para proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo legal, 

se manifestar sobre o(a/s) Petição que se encontra(m) encartado(a) 

nestes autos no(s) ID(s). 29637151 (desinteresse do Polo Passivo na 

realiação de audiência conciliatória). Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente ELAIR FATIMA VEIGA DA FONSECA FLORENTINO 

Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001630-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP (REQUERIDO)

STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR HAMMOUD OAB - MT5265-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001630-51.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

INDUSTRIA DE COMPENSADOS SAO JOSE LTDA - EPP, STYLLE 

FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA Vistos em correição. Intime-se 

a parte requerente para, em 05 dias, comprovar o preparo da carta 

precatória, sob pena de sua devolução sem o cumprimento de sua 

finalidade, nos termos do que dispõe o art. 393 da CNGC – MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001689-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMCEL AGROFLORESTAL LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTUNES DE LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001689-39.2020.8.11.0015. REQUERENTE: AMCEL 

AGROFLORESTAL LTDA. REQUERIDO: PAULO ANTUNES DE LARA Vistos 

em correição. Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, 

conclusos. Se não preparadas, determino a devolução da presente 

missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO QUEIROZ DA SILVA (EXECUTADO)

MARLI QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001728-36.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: EDUARDO QUEIROZ DA 

SILVA, MARLI QUEIROZ Vistos em correição. Sem delongas, verifico que 

a exordial não foi devidamente instruída. O que torna impossível as 

verificações necessárias que devem ser feitas por este juízo. Ausente o 

regular preparo da causa, que é pressuposto de constituição e validade 

da relação jurídica processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja 

a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A 

falta deste pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 

485, inciso IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a 

teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem 
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os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma 

Instrumental. Destarte, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, devendo a parte autora comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. Observância 

dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

cancelamento no distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop 

- MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001812-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001812-37.2020.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT REU: JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001823-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CESAR PETRI (EXECUTADO)

JOSE LOURENTINO PETRI (EXECUTADO)

MARIO AUGUSTO PETRI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001823-66.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARIO AUGUSTO 

PETRI, MARCELO CESAR PETRI, JOSE LOURENTINO PETRI Vistos em 

correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi devidamente 

instruída. O que torna impossível as verificações necessárias que devem 

ser feitas por este juízo. Ausente o regular preparo da causa, que é 

pressuposto de constituição e validade da relação jurídica processual, 

sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a 

inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A falta deste pressuposto 

é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, 

sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na 

pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, devendo a parte 

autora comprovar o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição e consequente julgamento do feito 

sem resolução de mérito. Observância dos arts. 290, 291, 292, 319, 320, e 

a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de cancelamento no distribuidor do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000310-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (REQUERIDO)

AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT7459-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1000310-63.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

LAERCIO SANTOS DE ABREU REQUERIDO: AVIACAO AGRICOLA MANAIN 

LTDA - ME, AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. 

SVistos em correição. Em virtude de readequação de pauta, consoante 

afastamento deste magistrado, deferido no expediente nº 

0706371-13.2020.8.11.0015, REDESIGNO a audiência outrora aprazada, 

para o dia 04 de março de 2020, às 15:00 horas, para inquirição de 

testemunhas. Informe o juízo deprecante, para fins das intimações de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210808 Nr: 11612-19.2014.811.0015

 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: MULTIGRAIN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEM DALLABRIDA GOMES E CIA LTDA. 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:9012-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russian dos Santos - 

OAB:87932-OAB/rs

 CERTIFICO que os Embargos de Declaração às fls. 255/258 foram 

opostos no prazo legal. Assim, nos termos do art. 1023 do CPC, intime-se 

o advogado da parte requerida para, querendo apresentar as 

Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124003 Nr: 3215-10.2010.811.0015

 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: REGIANE PEREIRA DE SOUZA, AINHOA DE DIOS 

PEREIRA, SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA DE OLHOS SINOP S/A, ASSAAD 

ASSAAD NAIM, RODRIGO DE FIGUEIREDO AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 

/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650/MT-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO 

AGENDAMENTO DOS TRABALHOS PERICIAIS PARA O DIA 05/06/2020 ÀS 

15H30MIN, NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DESTA COMARCA, NOS 

TERMOS DA INFORMAÇÃO DO SR. PERITO ÀS FLS. 1531.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001973-47.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

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

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001973-47.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA MARTINS Vistos em correição. Cumpra-se a deprecata, 

servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com as 

anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001246-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA CHIARELLI (AUTOR(A))

GABRIEL FRANCISCO MELLE ZENI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001246-88.2020.8.11.0015. AUTOR(A): GABRIEL 

FRANCISCO MELLE ZENI, LUCIANA CARLA CHIARELLI REU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA., RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos em correição. Sem 

delongas, verifico que a exordial não foi devidamente instruída. O autor dá 

à causa o valor de R$ 1.045,00 para efeito de alçada, sem, contudo, 

promover o recolhimento devido do preparo. Do valor da causa Calha 

frisar que o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo 

econômico cobiçado na pretensão, conforme disposto nos arts. 291 e 292 

do CPC. Caso contrário, sinalizará perspectiva de sonegação de tributo 

devido ao Estado, e contrariará as disposições legislativas e as 

orientações da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, arts. 455 e 

seguintes da CNGC. O bem objeto da lide possui valor de R$ 313.691,00, 

conforme informado na exordial. Está no contrato. Contrato este que 

almeja resolução. Esta é a desconstituição visada. Portanto, clarividente 

não ser possível atribuir à causa apenas o valor minguado na ordem de R$ 

1.045,00, eis que não corresponde ao proveito econômico total na 

presente demanda. Sem embargos de eventual entendimento diverso, o 

valor da causa, em casos tais, poderia até mesmo ser corrigido de ofício, 

pois se enquadra a hipótese no rol expresso no art. 292 do Código de 

Processo Civil, sendo que a toda causa deverá necessariamente ser 

atribuído valor certo e determinado, ainda que não tenha conteúdo 

econômico (art. 291 do mesmo Codex). Do preparo da causa O preparo da 

causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O 

que equivale ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Isto posto, 

determino que se emende a inicial, em 15 dias, para atribuir o valor da 

causa de acordo como o art. 292, do CPC, bem como comprovar o 

recolhimento das custas judiciais e das despesas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial e consequente julgamento do feito sem 

resolução de mérito, pela inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 

320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 28 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011281-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LARISSE SANTOS DA SILVA Vistos em correição. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veiculo descrito nos autos, 

no endereço indicado pela parte autora na manifestação de Id. 25617894. 

Acaso a diligencia restar infrutífera, intime-se a parte autora para, em 05 

dias, requerer o que entender de direito, para o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, por abandono. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001034-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CERQUEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001034-72.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: AILTON CERQUEIRA 

PINHEIRO Vistos em correição. Defiro a juntada de procuração de Id. 

25004960. Anote-se esta última para fins das intimações de estilo, em 

nome do advogado indicado. De todo modo, não havendo que se falar em 

“devolução de prazo”, prossiga a parte autora com o feito em 05 dias, 

requerendo o que for de direito, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito, por abandono. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010478-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY PEREIRA BESERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010478-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WESLEY PEREIRA 

BESERRA Vistos em correição. Petição pugnando seja averbada no 

prontuário do veículo a restrição “sub judice” pelo sistema RENAJUD, a fim 

de satisfazer a tutela jurisdicional. Convém explanar que o sistema 

RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando a 
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efetivação de ordens judiciais de restrições de veículos cadastrados no 

Registro de Veículo Automotores – RENAVAM, em tempo real, cujas 

restrições são classificadas da seguinte forma: a) transferência – impede 

o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; 

b) licenciamento – impede o registro da mudança da propriedade, como 

também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; c) 

circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade 

do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também 

impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; d) 

registro de penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada 

em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da 

avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do 

valor da execução)[1]. Nesse passo, descabida a intenção da parte 

autora de averbar no prontuário do veículo a restrição judicial “sub judice”, 

eis que inexiste tal alternativa no sistema RENAJUD. No mais, o veículo 

automotor já se encontra suficientemente garantido com o registro da 

alienação fiduciária no seu prontuário, que não a permite de jeito maneira 

sem a prévia anuência da parte autora a sua transferência. De mais a 

mais, tal providência, se trata de averbação premonitória, a qual é cabível 

em processos de execuções (arts. 799, inciso IX e 828, do CPC) e na fase 

de conhecimento, somente se afigura possível em casos excepcionais, 

desde que comprovados os requisitos contidos no art. 300 do mesmo 

Diploma Processual. O que não é o caso dos autos. Logo, por ser indevido 

e contraproducente, indefiro o pedido de averbar no prontuário do veículo 

a restrição judicial “sub judice”. No mais, prossiga a parte requerente com 

a ação, a fim de promover a busca e apreensão e citação da parte ré em 

05 dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, por abandono. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito [1] Renajud.denatran.serpro.gov.br/manual.pdf

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011537-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOAN BAHIANO MENEZES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011537-21.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NOAN BAHIANO 

MENEZES DOS SANTOS Vistos em correição. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão no endereço fornecido pela parte requerente no Id. 

27147568, observando-se o teor do v. acórdão de Id. 27188308, in verbis: 

“Assim, não havendo óbice algum à retirada do bem na Comarca após 

cinco dias contados do cumprimento de liminar, com fundamento nos arts. 

1.019, “caput”, e 932, V, “a”, ambos do CPC, provejo o recurso para 

extirpar da decisão agravada essa vedação, mantendo-a, no mais, 

integralmente intocada”. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003711-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VERCOZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003711-75.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: RAFAEL VERCOZA DO NASCIMENTO Vistos em correição. 

INTIME-SE a parte autora, para, em 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, pugnando o que entender de direito. Não havendo manifestação, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

sua extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, 

inciso III, e § 1.º, do CPC. Transcorridos os mencionados prazos, com ou 

sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011281-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSE SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011281-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: LARISSE SANTOS DA SILVA Vistos em correição. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veiculo descrito nos autos, 

no endereço indicado pela parte autora na manifestação de Id. 25617894. 

Acaso a diligencia restar infrutífera, intime-se a parte autora para, em 05 

dias, requerer o que entender de direito, para o prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, por abandono. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001594-09.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001594-09.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARGARIDA 

JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência 

de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de março de 2021, às 14:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 
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elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001600-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001600-16.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 08 de 

março de 2021, às 15:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001606-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001606-23.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência 

de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de março de 2021, às 16:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 
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contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001697-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001697-16.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos em correição. O fato de 

uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 15 de 

março de 2021, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001704-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001704-08.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DAS 

GRACAS DE SOUZA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de março de 2021, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 
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advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001607-08.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em correição. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 08 de 

março de 2021, às 17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001718-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001718-89.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VANILDA 

MACANEIRO REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

Vistos em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência 

de conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de março de 2021, às 16:00 horas, a ser conduzida por 
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conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001650-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001650-42.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA ALVES 

DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos em correição. O fato de uma das 

partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade de armas, a 

proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, 

Designo audiência de conciliação para o dia 15 de março de 2021, às 

12:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, necessariamente não se 

confundindo com a pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, 

deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes 

em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001773-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BLANDINA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001773-40.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JOANA 

BLANDINA DE ASSIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 
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em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 15 de março de 2021, às 17:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Indefiro o pedido de prioridade na tramitação, por não se 

enquadrar a parte requerente como pessoa idosa ou portadora de doença 

grave, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001792-46.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JOANA 

BLANDINA DE ASSIS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. O 

fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é 

regra no direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 22 de 

março de 2021, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001781-17.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JOANA 

BLANDINA DE ASSIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 22 de março de 2021, às 12:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001814-07.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DIVA 

MENDES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. O fato de uma das partes esgueirar-se da audiência de 

conciliação, que é regra no direito processual em vigor, não encaminha 

direto a dispensa da solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser 

mantida, valorizando a conciliação, a cooperação das partes, a probidade 

e a boa-fé, a paridade de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, 

assim como a dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação 

para o dia 22 de março de 2021, às 15:00 horas, a ser conduzida por 

conciliador do CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em 

tempo. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, 

intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus 

advogados, e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao 

ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de 

ambas as partes se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 

8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias 

para a parte acionada se defender contar-se-á da data da referida 

audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de 

contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em 

veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 

335/342 e 344 do CPC. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 

350/351 do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a 

contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, 

digam as partes se há outras provas a produzir, especificando-as, 

justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. À míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro 

o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, 

recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica delineada está sujeita às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em tese, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, aplicável, 

neste caso, a teoria da responsabilidade civil pelo risco do 

empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços oferecidos ou 

fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 e 14 da citado 

CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do ônus da prova, 

que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os requisitos estão 

presentes: Relação de consumo; verossimilhança do alegado; 

vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada pensa; 

hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de convencimento 

contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis e viáveis à 

parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II e 

§ 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como pessoa idosa, 

conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha prioridade na 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001804-60.2020.8.11.0015. AUTOR: ALICE DIAS 

RAMOS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 22 de 

março de 2021, às 14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 

e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001695-46.2020.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em correição. O fato de uma 

das partes esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no 

direito processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da 

solenidade. Pelo contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a 

conciliação, a cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a paridade 

de armas, a proporcionalidade e a razoabilidade, assim como a 

dialeticidade. Portanto, Designo audiência de conciliação para o dia 15 de 

março de 2021, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para também comparecer. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, 

necessariamente não se confundindo com a pessoa dos seus advogados, 

e obviamente estes, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os 

ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas as 

partes se pronunciarem em tempo pela não realização da importante 

solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do 

Código de Processo Civil. Não havendo acordo, o prazo de 15 dias para a 

parte acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência de 

conciliação, cientificada desde logo de que a ausência de contestação 

resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos 

fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. 

Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou 

agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no 

prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras 

provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo 

contestação, conclusos. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Cumpre ressaltar que a relação jurídica 

delineada está sujeita às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que, em tese, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da parte autora como consumidora e da parte requerida como 

fornecedora, na forma dos arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável, neste caso, a teoria da responsabilidade 

civil pelo risco do empreendimento ou da atividade, esposada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

oferecidos ou fornecidos, independentemente de culpa. Forte nos arts. 12 

e 14 da citado CDC. Daí porque incidente ao caso em tela a inversão do 

ônus da prova, que defiro, prevista no art. 6.º, inciso VIII, do CDC. Os 

requisitos estão presentes: Relação de consumo; verossimilhança do 

alegado; vulnerabilidade do consumidor, ainda mais numa relação reputada 

pensa; hipossuficiência técnica da parte autora; elementos de 

convencimento contrários à tese, se existentes, perfeitamente disponíveis 
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e viáveis à parte requerida. Dicção do art. 6.°, inciso VIII, do CDC e art. 

373, inciso II e § 1.°, do CPC. Por se enquadrar a parte requerente como 

pessoa idosa, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 da 

Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), Determino que o feito tenha 

prioridade na tramitação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006837-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIO LELIS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006837-65.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JUCELIO LELIS DE 

SOUSA Vistos em correição. Pretensão de busca e apreensão com 

pedido liminar, movida por Banco Finasa BMC S/A. em face de Jucélio Lelis 

de Sousa, ambos qualificados. Alegado, em síntese, ser credor fiduciário 

da parte requerida, a qual reputou em mora. Postulou liminar para busca e 

apreensão do veículo, objeto do contrato. A inicial não foi devidamente 

instruída com os documentos pertinentes para a análise do pedido liminar, 

sendo determinado a sua emenda para comprovar o pagamento das 

custas processuais e a mora da parte devedora (Id. 20245265), sob pena 

de indeferimento da inicial. Instada, a parte requerente opôs embargos de 

declaração (Id. 20445247), sendo julgados improcedentes, nos termos da 

decisão de Id. 21246357, mantendo-se, inalterada, a decisão de piso. 

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento 

(Id. 22203190), sendo indeferido o pretendido efeito suspensivo conforme 

v. decisão de Id. 22203190 – p. 06. Aportou aos autos cópia de 

instrumento de protesto n.º 129076, realizado por edital, a fim de 

comprovar a mora, recebida no dia 15/07/2019, reiterando a concessão da 

medida liminar (Id. 25538810). É o relatório. Julgo. A parte requerente não 

cumpriu a ordem judicial para a regularidade processual em sua 

integralidade, persistindo um dos defeitos apontados, notadamente a 

ausência de prévia comprovação da mora, que necessariamente tem que 

ser anterior ao ajuizamento da ação. Pode ser que tenha havido a 

notificação em tempo da mora e, por lapso ou relapso, não tenha sido 

juntada ao processo. Daí porque oportunizada a emenda da inicial nessa 

parte, de modo a evidenciar o necessário pressuposto processual. Nas 

dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples 

vencimento do prazo para pagamento. No entanto, o art. 3º, caput, do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, condiciona a busca e apreensão do bem à 

prévia comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta 

registrada, consoante se pode inferir do § 2.º, do art. 2.º, do referido 

diploma legal, in verbis: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas 

obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o 

proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 

2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Para o 

acolhimento da ação de busca e apreensão não basta o simples 

inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável à 

comprovação da sua mora, suficientemente documentada e anterior ao 

ajuizamento da ação. No entanto, o que ocorreu neste caso é que não 

houve comprovação da mora, previamente ao ingresso em juízo. O 

instrumento de protesto de Id. 25538809 foi efetivado no dia 18/07/2019, 

enquanto a ação foi distribuída no dia 13/05/2019. A mora constituída do 

devedor tem o condão de oportunizar lhe sua purga, de maneira até a 

evitar uma demanda judicial. O que não ocorreu no caso em tela. Ao 

devedor não foi oportunizado previamente cumprir espontaneamente o 

contrato, retirando qualquer sentido dessa notificação tardia, quando, já 

distribuída a ação, ele não tem mais qualquer chance de evitar o litígio, 

onerando-lhe abusivamente. Convém lembrar que não deve haver norma 

sem sentido ou significado prático, nem que desnivela a relação negocial 

entre os contratantes a tal ponto de uma delas poder tudo, até fazer de 

conta que promoveu a correta e tempestiva notificação da mora, que 

neste caso não ocorreu – serôdia – a criar privilégios por desídias que a 

isonomia, a cooperação e a paridade de armas, a probidade e boa-fé não 

autorizam (CF, art. 5.°, inciso I; CPC, arts. 5.°, 6.° e 7.°; e CC, art. 422), 

como se a providência (notificação da mora) não passasse de um passo 

vazio ou estéril que não carrega utilidade alguma, se admitida como está. 

Não é e não deve ser. A Lei de alienação fiduciária dá margens de 

garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo honesto 

e nem justo admitir que a notificação da mora seja posterior ao ajuizamento 

da ação, que configura extravagante surpresa e fere a ampla defesa, não 

passando, neste caso, de estéril formalidade que apenas lhe onera, pois 

os custos inerentes terminam sendo repassados ao fiduciante/devedor 

como parcela da totalidade da mora. De todo modo, a mora previamente 

constituída é um requisito essencial, uma condicionante de procedibilidade, 

que remete a pressuposto processual de constituição e validade regular 

da relação jurídica adjetiva, matéria de ordem pública cognoscível ex 

officio, exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto – Lei 911/1969, e reforçada na 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: 

“Súmula 72. A comprovação da mora e imprescindível a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nesse rumo, tem seguido 

firme o norte pretoriano, com arestos destacados em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA 

EM ENDERÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. 

EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 

cediço que a prévia constituição em mora do devedor é condição 

específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 

nº 72 do STJ. 2. O que se extrai da certidão da notificação extrajudicial 

juntada à fl. 07 V., é para endereço diverso do contrato firmado entre as 

partes. 3. Não há como acolher as razões do apelante, de modo que 

mantenho o posicionamento delineado na sentença proferida de que não 

há condição de procedibilidade na petição inicial a autorizar a busca e 

apreensão do veículo automotor objeto da lide. 4. Recurso conhecido e 

improvido”. (TJ-ES; Apl 0001277-12.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/05/2018; DJES 30/05/2018); 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA Nº 72 DO 

STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA 

INICIAL, POSTO QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVE SER PRÉVIA AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A notificação extrajudicial deve se realizar 

antes do ajuizamento da lide, a fim de permitir ao consumidor o pagamento 

do débito em atraso, visto que após o processamento da demanda a purga 

da mora somente é possível com o adimplemento integral do contrato. Por 

conseguinte, não havendo notificação extrajudicial válida ao tempo do 

ajuizamento da ação correta a sentença que indeferimento da exordial. 

Precedentes. Apelo desprovido”. (TJ-RS; AC 0129853-28.2018.8.21.7000; 

Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; 

Julg. 11/05/2018; DJERS 15/05/2018); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O 

PROTESTO E O CRÉDITO ALEGADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que 

indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão porque não 

comprovada a notificação extrajudicial da ré. 2. A notificação extrajudicial 

é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, 

portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão (Súmula nº 72, STJ). 3. No caso dos autos, o autor não 

comprovou a entrega da notificação extrajudicial. 3.1. Ademais, além de 

haver divergência no endereço do réu, não tendo sido entregue a 
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correspondência por motivo de destinatário desconhecido não há qualquer 

demonstração de vínculo entre o protesto e o crédito alegado na inicial e a 

subsequente confissão de dívida. 4. Não há que se falar em prévia 

intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do feito, por se tratar 

de hipótese de aplicação do art. 321 do CPC, que dispõe: 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. 5. Apelação improvida”. (TJ-DF; 

Proc 0710.78.7.642017-8070007; Ac. 109.3273; Segunda Turma Cível; Rel. 

Des. João Egmont; Julg. 02/05/2018; DJDFTE 10/05/2018); Nestas 

circunstâncias, não está comprovada a regular constituição prévia em 

mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.° 911/1969. A 

extinção da ação é medida de rigor, cujo pressuposto processual, 

funcionando como condição de procedibilidade, não tem como ser suprido, 

pois a notificação da mora seria de qualquer maneira tardia, não 

alcançando seu desiderato. A ausência da comprovação da mora implica 

na extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da 

petição inicial, a teor dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I, todos do CPC. Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, 

dos comentários ao art. 321 do CPC, pág. 891, do seguinte teor: 

“Indeferimento da petição inicial. Havendo o juiz dado oportunidade ao 

autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. A Emenda da inicial 

foi oportunizada em respeito ao comando do art. 321 do CPC, para 

demonstrar a regular constituição da mora, mesmo não fazendo sentido 

não documentá-la ou mesmo pretender supri-la depois de ajuizada a 

demanda, quando aniquilaria sua natureza jurídica, pois mora alguma 

consubstanciada existiria. O que é o caso. Como pressuposto processual, 

documento essencial, para a constituição e validade da relação jurídica 

instrumental, sua comprovação necessariamente tem que instruir a petição 

inicial, promovida antes do ingresso em juízo, sob risco de não subsistir a 

própria ação. Indeferimento da petição inicial impositivo. Isto posto, indefiro 

a petição inicial para julgar o processo sem resolução de mérito, nos 

termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar custas e as 

despesas processuais, dado o princípio da causalidade. Sem honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BECK DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007489-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIANO BECK DE 

ARRUDA Vistos em correição. Pretensão de busca e apreensão com 

pedido liminar, movida por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face 

de Luciano Beck de Arruda, ambos qualificados. Alegado, em síntese, ser 

credor fiduciário da parte requerida, a qual reputou em mora. Postulou 

liminar para busca e apreensão do veículo, objeto do contrato. A inicial não 

foi devidamente instruída com os documentos pertinentes para a análise 

do pedido liminar, sendo determinado a sua emenda para atribuir a causa o 

valor correspondente as parcelas vencidas e vincendas; realizar a 

complementação das custas e despesas processuais, bem como 

comprovar a mora da parte devedora (Id. 14507057), sob pena de 

indeferimento da inicial. Instada, a parte autora requereu a suspensão do 

processo pelo prazo de 120 dias para providenciar a regular notificação 

da parte requerida, via protesto, bem como para recolher as custas 

complementares (Id. 15815859). Decorrido o prazo de suspensão 

pleiteada, intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se silente, conforme certificado (Id. 26672898). É o relatório. 

Julgo. A parte requerente não cumpriu a ordem judicial para a regularidade 

processual em sua integralidade, persistindo os defeitos apontados, 

notadamente a ausência de prévia comprovação da mora e adequação do 

valor da causa com o consequente recolhimento das custas 

remanescentes. Pode ser que tenha havido a notificação em tempo da 

mora e, por lapso ou relapso, não tenha sido juntada ao processo. Daí 

porque oportunizada a emenda da inicial nessa parte, de modo a 

evidenciar o necessário pressuposto processual. Nas dívidas garantidas 

por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo 

para pagamento. No entanto, o art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/1969, 

condiciona a busca e apreensão do bem à prévia comprovação da mora, 

admitindo que esta se dê via carta registrada, consoante se pode inferir 

do § 2.º, do art. 2.º, do referido diploma legal, in verbis: “Art. 2o No caso 

de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Art. 3o O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Para o acolhimento da ação de busca e 

apreensão não basta o simples inadimplemento contratual do devedor, 

sendo indispensável à comprovação da sua mora, suficientemente 

documentada e anterior ao ajuizamento da ação. A mora constituída do 

devedor tem o condão de oportunizar lhe sua purga, de maneira até a 

evitar uma demanda judicial. O que não ocorreu no caso em tela. Ao 

devedor não foi oportunizado previamente cumprir espontaneamente o 

contrato, retirando qualquer sentido dessa notificação tardia, quando, já 

distribuída a ação, ele não tem mais qualquer chance de evitar o litígio, 

onerando-lhe abusivamente. Convém lembrar que não deve haver norma 

sem sentido ou significado prático, nem que desnivela a relação negocial 

entre os contratantes a tal ponto de uma delas poder tudo, até fazer de 

conta que promoveu a correta e tempestiva notificação da mora, que 

neste caso não ocorreu – serôdia – a criar privilégios por desídias que a 

isonomia, a cooperação e a paridade de armas, a probidade e boa-fé não 

autorizam (CF, art. 5.°, inciso I; CPC, arts. 5.°, 6.° e 7.°; e CC, art. 422), 

como se a providência (notificação da mora) não passasse de um passo 

vazio ou estéril que não carrega utilidade alguma, se admitida como está. 

Não é e não deve ser. A Lei de alienação fiduciária dá margens de 

garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo honesto 

e nem justo admitir que a notificação da mora seja posterior ao ajuizamento 

da ação, que configura extravagante surpresa e fere a ampla defesa, não 

passando, neste caso, de estéril formalidade que apenas lhe onera, pois 

os custos inerentes terminam sendo repassados ao fiduciante/devedor 

como parcela da totalidade da mora. De todo modo, a mora previamente 

constituída é um requisito essencial, uma condicionante de procedibilidade, 

que remete a pressuposto processual de constituição e validade regular 

da relação jurídica adjetiva, matéria de ordem pública cognoscível ex 

officio, exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto – Lei 911/1969, e reforçada na 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: 

“Súmula 72. A comprovação da mora e imprescindível a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nesse rumo, tem seguido 

firme o norte pretoriano, com arestos destacados em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA 

EM ENDERÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. 

EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 

cediço que a prévia constituição em mora do devedor é condição 

específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e 
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apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 

nº 72 do STJ. 2. O que se extrai da certidão da notificação extrajudicial 

juntada à fl. 07 V., é para endereço diverso do contrato firmado entre as 

partes. 3. Não há como acolher as razões do apelante, de modo que 

mantenho o posicionamento delineado na sentença proferida de que não 

há condição de procedibilidade na petição inicial a autorizar a busca e 

apreensão do veículo automotor objeto da lide. 4. Recurso conhecido e 

improvido”. (TJ-ES; Apl 0001277-12.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/05/2018; DJES 30/05/2018); 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA Nº 72 DO 

STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA 

INICIAL, POSTO QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVE SER PRÉVIA AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A notificação extrajudicial deve se realizar 

antes do ajuizamento da lide, a fim de permitir ao consumidor o pagamento 

do débito em atraso, visto que após o processamento da demanda a purga 

da mora somente é possível com o adimplemento integral do contrato. Por 

conseguinte, não havendo notificação extrajudicial válida ao tempo do 

ajuizamento da ação correta a sentença que indeferimento da exordial. 

Precedentes. Apelo desprovido”. (TJ-RS; AC 0129853-28.2018.8.21.7000; 

Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; 

Julg. 11/05/2018; DJERS 15/05/2018); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O 

PROTESTO E O CRÉDITO ALEGADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que 

indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão porque não 

comprovada a notificação extrajudicial da ré. 2. A notificação extrajudicial 

é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, 

portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão (Súmula nº 72, STJ). 3. No caso dos autos, o autor não 

comprovou a entrega da notificação extrajudicial. 3.1. Ademais, além de 

haver divergência no endereço do réu, não tendo sido entregue a 

correspondência por motivo de destinatário desconhecido não há qualquer 

demonstração de vínculo entre o protesto e o crédito alegado na inicial e a 

subsequente confissão de dívida. 4. Não há que se falar em prévia 

intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do feito, por se tratar 

de hipótese de aplicação do art. 321 do CPC, que dispõe: 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. 5. Apelação improvida”. (TJ-DF; 

Proc 0710.78.7.642017-8070007; Ac. 109.3273; Segunda Turma Cível; Rel. 

Des. João Egmont; Julg. 02/05/2018; DJDFTE 10/05/2018); Do mesmo 

modo, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial para 

adequação do valor da causa com o consequente recolhimento das 

custas remanescentes. Nesse passo, tendo em vista que a parte 

requerente não atendeu ao comando judicial lançado, com fulcro no §3º do 

art. 292, do CPC, que autoriza o juiz corrigir de ofício o valor da causa, 

fixo-a na exata quantia de R$ 9.223,82, correspondente ao proveito 

econômico perseguido na demanda, conforme extrato apresentado no Id. 

14406421. Estas providências, no caso em tela, é impositiva. Embora 

oportunizado sanar os defeitos o que não aconteceu, sem solução de 

continuidade, posto que não se constituiu processo propriamente dito, 

tanto que inviabilizado o seu seguimento. Nesse sentido, a corroborar o 

entendimento, segue com destaque em negrito os seguintes julgados: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Se o autor, devidamente intimado por meio de seu advogado, 

deixa de recolher as custas devidas, correta a sentença que extingue o 

feito sem resolução do mérito e determina o cancelamento da distribuição. 

Art. 290, CPC. 2. A realização do preparo prévio é um pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Não é 

necessária a prévia intimação pessoal da parte para o cancelamento da 

distribuição por falta de recolhimento da custas prévias. Precedentes do 

STJ. 4. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-TO; APL 

0020385-49.2017.827.0000; Araguaína; Segunda Câmara Cível; Rel. 

Subst. Juiz Gilson Coelho Valadares; Julg. 03/10/2018; DJTO 18/10/2018; 

pág. 2); Defeito ou irregularidade que embaça o julgamento de mérito, não 

superado pela desídia da parte requerente, afrontando o art. 321 do CPC. 

Preconiza o parágrafo único deste dispositivo legal que “se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. Estabelece o art. 

330, inciso IV, do CPC que a petição inicial será indeferida quando não 

forem atendidas as prescrições do art. 321 do mesmo digesto adjetivo. 

Destarte, não estando comprovada a regular constituição prévia em mora 

do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.° 911/1969 e não 

preparada a causa adequadamente, insuperáveis os defeitos não 

consertados, o que torna impossível a continuidade da ação , bem como a 

análise do mérito. Nestas circunstâncias, a extinção da ação é medida de 

rigor, cujo pressuposto processual, funcionando como condição de 

procedibilidade, não tem como ser suprido, em razão da desídia da parte 

autora em não promover os atos e diligências pertinentes ao 

prosseguimento da ação. Indeferimento da petição inicial impositivo. Isto 

posto, indefiro a petição inicial para julgar o processo sem resolução de 

mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Determino seja alterado o valor 

da causa para R$ 9.223,82, calculando-se as custas judiciais, por outro 

lado, condeno a parte autora a pagar custas e as despesas processuais, 

dado o princípio da causalidade. Sem honorários advocatícios, pela 

inexistência de litigiosidade. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008641-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVALDO LOPES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1008641-68.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

OMNI FINANCEIRA S/A POLO PASSIVO:REQUERIDO: ELIVALDO LOPES DE 

ALMEIDA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, 

do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 25237894. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008712-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES OAB - MT14188/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008712-70.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO BMG S.A 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 26459251 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008725-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008725-69.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MIGUEL JOSE FERREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN CERTIDÃO 

Certifico que a contestação id.26434371 é tempestiva e, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008818-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008818-32.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO POLO PASSIVO:REU: BANCO BMG 

S.A CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 27416942 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008896-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008896-26.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

MANOEL ALVES MOREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 28197795 é 

tempestiva e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 28 de 

fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009021-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1009021-91.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO POLO PASSIVO:EXECUTADO: MAURICIO DE LIMA DO 

NASCIMENTO CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 

24489615 no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009034-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R.J. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1009034-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: R.J. 

CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP POLO 

PASSIVO:EXECUTADO: GRACIELA MARIA DE OLIVEIRA CERTIDÃO 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão id. 24778293, no prazo de quinze dias. 

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000710-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ROCHA MOREIRA OAB - MG84983 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI NOVELLI (REQUERIDO)

CARLA ELIZABETH MALINOWSKI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000840-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODELCIO ALVES DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000840-67.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179061 Nr: 14916-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEI SOARES RECH, MIGUEL FREITAS DA 

SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fls. 185/188, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 145/150.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 145/150).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, devendo observar o que dispõe o art. 256, § 3º e art. 830, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. No mais, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

3.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome da executada Marilei Soares Rech (CPF n. 

047.180.171-22) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

3.2. Com relação a inclusão do executado Miguel Freitas da Silva Junior no 

cadastro de inadimplentes, aguarde-se a citação e o decurso do prazo 

para pagamento voluntário.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182029 Nr: 2961-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que foram realizadas buscas nos bancos de 

dados com relação ao endereço do(s) requerido(s), conforme item.2 do 

despacho de fls.96/verso, mais não foi encontrado nenhum endereço 

diferente dos já diligenciados. Antes de forma que, INTIMO o(a) 

advogado(a) do autor(a) para manifestar-se quanto a decisão de fls.96 

item 3, no prazo de quinze (15) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158290 Nr: 5468-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINI & MORAES LTDA. ME, VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA BRASIL - FOMENTO MERCANTIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTHO DE 

ARAUJO - OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 

JÚNIOR - OAB:14775-B/MT, SAMIA ROBERTA DA SILVA PRADELA - 

OAB:MT/14.598-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELPÍDIO MORETTI 

ESTEVAM, para devolução dos autos nº 5468-34.2011.811.0015, 

Protocolo 158290, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002030-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO RANECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002030-65.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

LEONCIO RANECO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o juízo da 4ª Vara Cível local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. Deste modo, determino 

a redistribuição do presente feito à 4ª Vara Cível desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001968-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA BETHANIA GROFF DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/7/2020, às 

14:30 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1001968-25.2020.8.11.0015 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TAYLA 

BETHANIA GROFF DE ANDRADE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 29684405 designo 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de julho de 2020, às 

14:30hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 

56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte 

autora conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000419-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SO AGUAS CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACOES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias manifeste 

nos autos, requerendo o que entender de direito quanto a purgação da 

mora constante do ID 29686165. Caso requeira o seu levantamento deverá 

no mesmo prazo informar os dados pessoais e bancários do titular da 

conta para posterior expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1000581-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMIDAL-TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000581-72.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TRANSMIDAL-TRANSPORTES E MINERACAO DALSOQUIO LTDA - EPP 

REU: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A Vistos, etc.... Intime-se o 

Autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra o disposto no art. 319, VII do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial, art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176873 Nr: 12605-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAVEL CONTABILIDADE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M SCALABRIN & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

176873 §!2ej¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 12605-33.2012.811.0015 – CÓDIGO: 176873

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: VIAVEL CONTABILIDADE LTDA - ME

PARTE RÉQUERIDA: M SCALABRIN & CIA LTDA -ME

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): M Scalabrin & Cia Ltda 

-Me, CNPJ: 01542469000115, brasileiro(a) Rep. Por Marlene Scalabrin

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido para que no prazo de 15 dias, cumpra a 

obrigação, na forma como requerido na petição de fls. 106/107, 

consistente no pagamento do valor de R$ 2.674,46 (Dois mil, seiscentos e 

setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sob pena de aplicação 

da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais honorários de 10%, 

ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do NCPC.

SENTENÇA/PARTE DISPOSITIVA (...) Por essas razões, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a Ré na restituição, de forma simples, 

dos pagamentos realizados pela Autora referente ao contrato de fls. 

35/36, que totalizam o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente 

corrigido pelo INPC, a contar da compensação bancária de cada cártula, 

com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a citação, tendo em 

vista se tratar de relação contratual (inaplicável Súmula 54 do STJ). 

Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as 

ao pagamento das custas processuais pro-rata (50/50) e em honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC/15, sendo 50% de responsabilidade da Autora e 

50% de responsabilidade da Ré (art. 86 do CPC/15), ficando a cobrança 

com relação a primeira condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida 

às fls. 43. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 

1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. Sinop/MT, 11 de 

setembro de 2019. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA Juiz de Direito em 

Substituição Legal.Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 21 de fevereiro de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337348 Nr: 14318-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A

 Intimar o advogado do Embargado Dr. CARLOS ALBERTO BAIÃO do teor 

do despacho de fls. 87 abaixo transcrito.

Vistos etc. 1. Intime-se pessoalmente a embargante para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, constitua novo advogado, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, § 1º, inciso I, do CPC. 2. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos 

para deliberação. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de novembro de 

2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200309 Nr: 2969-72.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNO VALADARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PRETSCH DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimar a advogadoa do autor Dra. MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA 

para que no prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que de direito 

acerca do resultado das buscas de bens efetuadas através dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD às fls. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66011 Nr: 5642-53.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA E BONATO LTDA. - METALTEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA para 

que no prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que de direito 

acerca do resultado das buscas de bens efetuadas através dos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD às fls. 197//198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215478 Nr: 15283-50.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:OAB/MT 13.754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. LEOONARDO BOAVENTURA ZICA para 

que no prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que de direito 

acerca do resultado(negativo) das buscas de bens efetuadas através dos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD às fls. 357/358.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250494 Nr: 18560-40.2015.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR CANEPPELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI APARECIDO COVRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA VILCHES LEMES - 

OAB:15670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJAIR PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 22.356

 Intimar o advogado do requerido Dr. ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS para 

que ofereça suas alegações finais em forma de memorial, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259169 Nr: 3177-85.2016.811.0015

 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: IVO BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.205/214, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 266000 Nr: 7089-90.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Número do Processo: 7089-90.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando que o executado quitou o débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

3. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272065 Nr: 11112-79.2016.811.0015

 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: ELI APARECIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISON LEANDRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 16662, MAYARA REINEHR FAGANELLO - OAB:MT/25343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente, juntado aos autos às fls.77/81, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente deixou 

de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 13684-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Número do Processo: 13684-08.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Considerando que o executado quitou o débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

3. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216573 Nr: 16031-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO ALBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:108911/SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC). 3. Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento 

de embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§ 1º, do art. 827, do CPC).4. 

Procedida à citação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça devolver em cartório 

a primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição 

de embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.5. 

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

proceder à penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando a parte devedora e seu cônjuge, 

caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do 

Código de Processo Civil.6. Se o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a 

parte devedora, arrestar-lhe-á tantos bem quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830 do CPC.7. Cientifique-se 

a parte executada de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos (art. 914, c/c 915 e 919, do CPC).8. Poderá a parte 

devedora, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito 

e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC).9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220843 Nr: 163-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:4254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Número do Processo: 163-30.2015.811.0015

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que a presente ação se trata de execução de 

título extrajudicial e não processo de conhecimento, sob pena de extinção.

2. Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da parte exequente, consignando as mesmas advertências.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245582 Nr: 15575-98.2015.811.0015

 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: JAKSON PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALIDA ADILA IZEPPI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA ALINE LIMA SANCHES - 

OAB:20.650/MT, Maurício Vieira Serpa - OAB:MT - 12.758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469 A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/ 14.070, ELISANGELA MARCARI DA COSTA - OAB:10.307-MS

 Processo nº 15575-98.2015

Vistos etc.

Muito embora as lesões à integridade física do requerente sejam 

incontroversas, eis que não refutadas na contestação de fls. 51/77, a 

verdade é que o Sr. Perito não deixou claro a existência de sequelas ou 

deformidades na face/boca do requerente.

Desta forma, determino o cumprimento da decisão de fls. 169/170, 

devendo a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop indicar profissional 

dentista para que realize perícia na face/boca do requerente.

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é 

portador de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade? O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 

dias após a realização do exame. Fica o autor advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir. 

Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em 

seguida, façam-me os autos cls. para designação de audiência de 

instrução e julgamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2020.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260412 Nr: 3979-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO ARMAZENS GERAIS LTDA, 

ROBERTA LOPES ROSSANI PRESSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:19.936-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que no prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que 

de direito acerca do resultado das buscas de bens efetuadas através dos 

sistemas INFOJUD e que se encontra arquivado em pasta propria nesta 

secretaria, a disposição para consulta, conforme certidão de fls. 289.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99105 Nr: 6124-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BIAZÃO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 

19.724-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, e art. 

1.023 § 2º do CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

Advogado da Requerida para manifestar-se no prazo de 05( cinco ) dias, 

acerca dos Embargos de Declaração apresentado pelo Autor às 

fls.183/184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128808 Nr: 8023-58.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Processo nº 8023-58/2010

Código nº 128808

Vistos, etc.

Intime-se o Autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

sobre a petição de fls. 646/651, e documentos de fls. 652/655.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 21 de fevereiro de 2020.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 11165-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN REGINA BAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - CAMPUS SINOP AEROPORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, DANIEL HERANI LOPES - OAB:RJ/143.950

 (...) Dessa forma, julgo PROCEDENTE a impugnação, e determino que seja 

expedido em favor da Exequente/Impugnada, na conta indicada às fls. 

442, o competente alvará de levantamento da importância depositada 

nestes autos, intimando-a pessoalmente desse ato, e determino que a 

Executada/Impugnante, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a obrigação, 

na forma calculada nesta decisão, pagando a diferença encontrada, com 

correção monetária e juros moratórios (1% a.m.), até a data do efetivo 

depósito judicial, sob pena de multa de 10% sobre a diferença e mais 

honorários advocatícios de 10%.Em razão do que aqui foi decidido, nos 

molde do REsp 1.134.186 RS, CONDENO a Exequente/Impugnada ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, ficando sua exigência 

condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, 
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ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 85, até porque esse 

benefício se estende a todos os atos do processo até a decisão final do 

litígio (art. 9º da Lei 1.060/50).Intime-se.Cumpra-se.Sinop/MT, 21 de 

fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160807 Nr: 8253-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC). 3. Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento 

de embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§ 1º, do art. 827, do CPC).4. 

Procedida à citação, deverá o(a) Oficial(a) de Justiça devolver em cartório 

a primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição 

de embargos, retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora.5. 

Não paga a dívida no prazo legal, deverá o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, 

proceder à penhora e respectiva avalição de tantos bens quantos bastem 

para satisfação do crédito, intimando a parte devedora e seu cônjuge, 

caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do 

Código de Processo Civil.6. Se o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a 

parte devedora, arrestar-lhe-á tantos bem quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo-se nos termos do art. 830 do CPC.7. Cientifique-se 

a parte executada de que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos (art. 914, c/c 915 e 919, do CPC).8. Poderá a parte 

devedora, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito 

e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC).9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163007 Nr: 10860-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIFIBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL NABARRETE GAMBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHAES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 Número do Processo: 10860-52.2011.811.0015

 Vistos etc.

1. Diante da certidão de fl. 189, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 2. Intime-se. Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203757 Nr: 5981-94.2014.811.0015

 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: KATHYANE MARTINS DE SOUZA, JABEZ EDUARDO 

MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:17.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUES ANTUNES SOARES - 

OAB:75751/RS, MICHEL ZAVAGNA GRALHA - OAB:OAB/RS 55377

 (...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção 

monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos 

da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 1.000,00.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 27 de 

fevereiro de 2020.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208142 Nr: 9540-59.2014.811.0015

 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: ORLANDO SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 (...) Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, corrigindo o erro 

material, para fazer constar às fls. 198-v, mais especificamente no 

segundo parágrafo dos fundamentos da sentença, o seguinte provimento: 

(...)Na hipótese, considerando-se a data do acidente e a perda parcial 

incompleta, aplica-se o artigo 3º, inciso II, da Lei 11.945/09. O Autor é 

portador de “Debilidade intensa de movimentos do joelho esquerdo”. 

Prevê-se percentual de 25% para: “Perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo” e, sendo de grau intenso (75%), o percentual 

apurado deve ser considerado o de 18,75% (75% x 25%) que 

corresponde a R$ 2.531,25 (R$ 13.500,00 x 18,75%), ainda, constatou-se 

que ele é portador de “limitação moderada dos movimentos de flexão do 

quadril esquerdo” com “incapacidade média”, e, segundo a tabela, o 

percentual é o de 25% para a “Perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo”, e como se constatou o grau moderado de 

repercussão média (50%), o percentual apurado deve ser considerado o 

de 12,50% (25%x50%), que corresponde a R$ 1.687,50 (R$ 13.500,00 x 

12,50%), portanto, o percentual total a ser pago ao Autor é o de 31,25% 

(18,75 + 12,50%), que representa a quantia de R$ 4.218,75, e como houve 

pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (fls. 93), faz jus o Autor ao 

pagamento dessa diferença.(...)No mais, mantenho incólume o restante da 

sentença embargada.P.R.I.C.Sinop/MT, 21 de fevereiro de 2020.CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187418 Nr: 8660-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DUTRA DOS SANTOS 

CONTABILIDADE - ME, WAGNER DUTRA DOS SANTOS, JUSCELINO 

RESENDE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA PEREIRA MENDES - 

OAB:OAB/MT 16.980, WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PHILIPPE ZANDARIN 

VILLELA MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

8660-04.2013.811.0015, Protocolo 187418, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001968-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLA BETHANIA GROFF DE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001968-25.2020.8.11.0015 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TAYLA BETHANIA GROFF DE ANDRADE 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Trata-se de “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS” ajuizada por 

TAYLA BETHANIA GROFF DE ANDRADE em face da UNIMED NORTE 

MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO – UNIMED. Alega a 

autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela 

empresa/requerida, possuindo carteira de usuário nº 0 279 002701623000 

4, e que necessita, com urgência, a realização de um procedimento 

cirúrgico de fragmentação e retirada do cálculo uretral de 6mm 

(desobstrução renal) – ureterolitotripsia rígida + implante cateter duplo T a 

E. Afirma que ao solicitar o referido procedimento a requerida, esta negou 

a autorização, sob a justificativa de que o prazo de carência para 

internações cirúrgicas é até 28.05.2020. Por essas razões busca a tutela 

deste Juízo consistente na determinação para que a empresa/requerida 

autorize a realização e arque com as despesas inerentes ao tratamento 

cirúrgico. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro o pedido 

de emenda à inicial de ID. 29659677. O artigo 300 do CPC estabelece que a 

tutela de urgência será concedida quando: a) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pelo que se 

depreende dos autos, a requerente encontrasse com cólica nefrética 

esquerda, com cálculo uretral proximal à esquerda de 6mm, sendo que, 

conforme solicitação médica de ID. 29629614, necessita com urgência do 

“procedimento ureterolitotripsia rígida + implante cateter duplo T a E”, tendo 

em vista o risco de evoluir para insuficiência renal e quadro infeccioso 

renal, o que evidencia a probabilidade do direito. O documento de ID. 

29659681 demonstra que a requerida negou a autorização para o 

procedimento cirúrgico, ao fundamento de que o plano de saúde 

contratado ainda estava no período de carência. Ocorre que, uma vez 

verificado o caráter de urgência do procedimento prescrito, revela-se 

viável a concessão da pretendida tutela de urgência de natureza 

antecipada, em face de fundado receio de dano irreparável. Ademais, a 

garantia constitucional à vida e à saúde não pode ser inobservada, sob 

nenhuma justificativa, até por força do princípio da dignidade da pessoa 

humana, base do ordenamento jurídico. Nesse sentido: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATENDIMENTO DE URGÊNCIA - PERÍODO DE 

CARÊNCIA – INDÍCIOS DE APENDICITE SUPURADA – URGÊNCIA 

DEMONSTRADA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ DE PISO – REQUISITOS 

LEGAIS DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e provido por maioria, 

vencida a Relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, Relator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO. (1). – Configurado na espécie que, a rigor de parecer médico, 

trata-se de apendicite supurada, não se pode negar que se trata de 

atendimento de urgência . A apendicite supurada, se não for atendido a 

tempo e com a urgência , segundo a ciência médica, expele pus 

carregados de bactérias que pode evoluir para a sepse, infecção 

generalizada de todo o corpo e até produzir falência de múltiplos órgãos, 

causando a porte do doente. (2) – Desta forma, não há como afastar a 

questão de urgência , situação que, mesmo durante o período de carência 

do plano de saúde sendo correta a decisão de piso que, fazendo suas 

razões de fato e de direito, defere liminar para o tratamento cirúrgico 

ambulatorial. (N.U 1016178-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 

03/02/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE 

CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – IRRELEVÂNCIA – TRATAMENTO DE 

URGÊNCIA – RECUSA ABUSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para a 

concessão da tutela de urgência , é necessária a demonstração dos 

pressupostos elencados no art. 300 do CPC - probabilidade do direito e 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O prazo de 

carência não prevalece frente a procedimentos de urgência e emergência. 

(N.U 1016164-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) 

Ante o exposto, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, 

concedo a tutela de urgência de natureza antecipada pretendida pela 

parte requerente, para que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, autorize a internação e o procedimento cirúrgico prescrito pelo 

médico que assiste a requerente, bem como todos os procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários a requerente, 

nos moldes como contratado, sob pena de aplicação de multa diária em 

caso de descumprimento, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil), por dia de 

descumprimento desta ordem. Por conseguinte, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

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

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

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

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

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

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

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

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

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária aos requerentes, pois se fazem presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014867-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACOMO DOMINGOS BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO OAB - MT25703/O 

(ADVOGADO(A))

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA SCATAMBULLI (REQUERIDO)

MARIA MARINEIDE ALEXANDRE LIMA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR SCATAMBULI (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se a audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005659-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (REPRESENTANTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT4156-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARI MARIA GEHLEN DA SILVA (REU)

ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA (REU)

 

Processo nº 1005659-52.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR da 

decisão que segue abaixo transcrita: "Denoto que os requerentes 

pretendem a declaração de nulidade do título referente à propriedade dos 

requeridos sobre o imóvel em litígio, além da nulidade do título de seus 

antecessores, conforme pleito contido no item “h” da petição inaugural. 

Ocorre que o indigitado pleito não afeta apenas os litigantes que figuram 

no polo passivo da lide, pois irá surtir efeitos na esfera jurídica de todos 

os proprietários anteriores do bem, isto é, todos aqueles que integram a 

cadeia dominial do imóvel reivindicado. Desta forma, para que seja admitido 

tal pedido, há de ser aditado o polo passivo da demanda, por estarmos 

diante de nítida hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Nesse 

sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VENDA SUCESSIVA DO IMÓVEL - 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DOS VENDEDORES 

ANTERIORES - VERIFICAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - NÃO CABIMENTO - RECURSO PREJUDICADO. Aqueles que 

figuram como proprietários na cadeia de venda do imóvel devem ser 

incluídos no polo passivo de ação na qual se busca a anulação do 

registro, pois são litisconsortes passivos necessários, nos termos do art. 

47 do CPC. A citação de todos litisconsortes passivos necessários é 

pressuposto para a regular formação da relação processual, e sua 

ausência implica nulidade do processo. Existindo inépcia da inicial, deve o 

magistrado determinar a abertura de prazo para que o autor a emende, 

nos termos dos artigos 283 e 284 do CPC, só então podendo cogitar do 

indeferimento ou prosseguimento do feito. Incabível a extinção do 

processo por ausência de citação dos litisconsortes passivos 

necessários, se tal vício é plenamente sanável. Sentença cassada. 

Recurso prejudicado.” (TJMG - Apelação Cível 1.0086.07.020744-3/002, 

Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 22/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - DE OFÍCIO - NULIDADE DA 

SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - 

DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA FIXAR PRAZO PARA O AUTOR 

PROMOVER A CITAÇÃO - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO 

PREJUDICADO. Observado que a área, cuja Escritura Pública de Venda e 

Compra se pretende a declaração de falsidade, foi objeto de diversas 

alienações posteriores, é o caso de formação de litisconsórcio passivo 

necessário, de maneira que é imprescindível que os adquirentes 

sucessores sejam citados, sob pena de tolher o direito de defenderem o 

domínio na anulatória.” (TJ-MT – Ap. 75956/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Assim, determino a intimação dos 

requerentes para que, no termo de 15 (quinze) dias, promovam o 

aditamento da inicial, indicando todos os integrantes da cadeia dominial do 

imóvel reivindicado para compor o polo passivo da lide, haja vista a 

pretensão de declaração de nulidade de ato jurídico constante da inicial 

que, em eventual procedência da demanda, certamente lhes afetará. 

Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005875-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL CORREIA EVARISTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO (REU)

HAYZA SANTOS MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005875-76.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES para 

que especifiquem as partes as provas que pretendem produzirem, em 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001838-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REBELLATTO ADORNO (REQUERIDO)

FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001838-35.2020.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para 

o cumprimento do Mandado no endereço constante na precatória, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 28 de 

fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012913-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FINATO (REU)

 

INTIMO A PARTE AUTORA da data da audiência de tentiva de conciliação 

REDESIGNADA para o dia 02/07/2020, às 13:00 horas, a ser realizada pela 

conciliadora do CEJUSC, no Fórum local. Sinop, 28 de fevereiro de 2020. 

Laura Joanir Costa Leite Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1001011-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO(A))

GABRIEL ROSA DA ROCHA OAB - RJ123995 (ADVOGADO(A))

FABIO ZUCONELLI (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SANTOS NETO ADVOGADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIS ANDRE DE QUEIROZ OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

DAVID AZULAY OAB - RJ176637 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO OAB - SP113590 (ADVOGADO(A))

SAMUEL AZULAY OAB - RJ186324 (ADVOGADO(A))

RICARDO CASTRO KAZAN (TERCEIRO INTERESSADO)

NINA BENCHIMOL (INTERESSADO)

LIA BENCHIMOL (INTERESSADO)

LIDERKRAFT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CLARO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO GALINDO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS MILANEZ JUNIOR OAB - SP121813 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO KEMMELMEIER (TERCEIRO INTERESSADO)

SERGIO BENCHIMOL (INTERESSADO)

RICARDO PARIZOTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (PERITO / INTÉRPRETE)

ELIEZER ISRAEL BENCHIMOL (INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ CASARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES OAB - BA13652 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES OAB - BA40853 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

ELOY BALISTIERI (TERCEIRO INTERESSADO)

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADIR GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIO RICARDO GOUBAD (TERCEIRO INTERESSADO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO(A))

OILSON PARIZOTO (TERCEIRO INTERESSADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693-O (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

AGENCIA ESTADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO LUIZ BROCK OAB - SP91311-O (ADVOGADO(A))

SOLANO DE CAMARGO OAB - SP149754-O (ADVOGADO(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

PORTALEGRE RJ PARTICIPACOES S/A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

WILLIAM FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - RJ84529 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

MARCOS LUCIANO KAPPES (TERCEIRO INTERESSADO)

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

SEMPRE SEMENTES EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIZ GUELLA OAB - SC22640 (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEEDCORP PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

INNOVA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

MOVIDA GESTAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DAVI CARVALHO MEIRA OAB - DF56383 (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOEL FERREIRA RIBEIRO OAB - DF07613 (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

SCARPELLINI SEMENTES EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)
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COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE CREDORES Prazo do Edital:30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO PROCESSO n. 1001011-92.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 

74.566.735,66 ESPÉCIE: [Classificação de créditos]->FALÊNCIA DE 

EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (108) POLO ATIVO: Nome: D.R.F 

COMERCIAL AGRICOLA S/A Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 

- DE 6167 AO FIM - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT 

- CEP: 78550-556 POLO PASSIVO: Nome: OUTROS Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS CREDORES a 

seguir relacionados: 1. ALEXANDRE RÉGIO LEITE 2. ANGÉLICA FERREIRA 

BOTELHO DOS SANTOS 3. CÁSSIA LUÍZA DE SOUZA 4. CRISTIANO J. 

PRIMON 5. DYEGO FERNANDO ALVES 6. GUILHERME BELOLI UGIONI 7. 

JADIUMARA SEVERIANO BARROS FILGUEIRAS 8. JASCELINE JESUS 

NOGUEIRA DA SILVA 9. JONATAS LUIZ BEAL 10. JOSÉ ROBERTO 

REZENDE 11. . MARIA LUCIA DE MORAES 12. SEBASTIÃO MARTINS NETO 

13. TALIS FABIANE DE ÁVILA 14. JOSÉ ROBERTO REZENDE 15. 4 Q 

TELECOMUNIZAÇÕES E MULTIMÍDIA 16. 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARES LTDA 17. ADEJALMAR JOSÉ NUERNBERG 18. ADIR 

GOUBAD 19. AGÊNCIA DADOS – COMUNICAÇÃO E ARTES LTDA 20. 

AGÊNCIA ESTADO S/A 21. AGROMETRIKA INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE 

GERENCIAMENTO 22. ALEX DA VEIGA 23. ANDREI PAGNONCELLI 24. 

ANTÔNIO FARIAS 25. ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS 26. APARECIDO 

RONDON ALEIXO 27. ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA 

QUÍMICA E AGROP. S/A 28. AUTO POSTO ZULU LTDA 29. CÂMARA DE 

DIRIGENTES LOJISTAS DE SINOP 30. CELENA ALIMENTOS S/A 31. CÉLIO 

RICARDO GOUBAD 32. CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS 33. CLÁUDIA 

FRASSETO 34. COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA 35. 

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA 36. COOPERATIVA DE 

TRANSPORTADORES VALE 37. CRISTYAN PITOL 38. . DARCY JOSÉ 

TESSARO 39. DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 40. DENEIS 

ANTONIO ARGENTA 41. DJALMA NUERUBERG 42. DOW AGROSCIENCES 

SEMENTES E BIOTECNOLOGIA BR 43. EDENILSON MAFROI 44. EDMILSON 

RODRIGUES XAVIER 45. ELOY BALISTIERI E OUTROS 46. EUCLIDES 

BERGAMIM 47. FÁBIO ZUCONELLI 48. GECARDI TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA 49. HILÁRIO OTOWICZTS 50. INFORMA ECONOMICS 

FNP CONSULTORIA LTDA 51. INNOVA LTDA 52. . INVIOLÁVEL JUARA 

MONIT. DE ALARMES LTDA 53. . ITAMAR FELDHAUS 54. ITAÚ UNIBANCO 

S/A 55. JAIME APARECIDO MONTEIRO 56. JAIME PEREIRA FRANKLIN 57. 

JUDAS TADEU FELDHAUS E OUTROS 58. LAVORO AGROCOMERCIAL 

LTDA 59. LIDERKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 60. MARCAMP 

TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO EIRELI 61. MARCELO BONFIM DOS 

SANTOS 62. MARCELO LUIZ CASARIN 63. MARCOS LUCIANO KAPPES 

64. MÁRIO DE ARRUDA LEITE JUNIOR 65. MIGLIORINI E MIGLIORINI LTDA 

66. MILCRE BES 67. ADAMA BRASIL S/A 68. MOVIDA GESTÃO E 

TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS 69. NALEVAIKO AUTO MECÂNICA E AUTO 

ELÉTRICA 70. NAVA, PARIZOTTO E SIMON LTDA 71. OI MÓVEL S/A 72. OI 
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S/A 73. OILSON PARIZOTTO E OUTRO 74. OLIVEIRA TRUST 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 75. OTÁVIO BEHLING 76. PAULO ESTEVÃO 

CUSTÓDIO DO CARMO 77. PHJ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 78. 

PLATEC PLANEJAMENTO TECNICO AGROPECUÁRIO 79. . POSTO UNIÃO 

DE BRASNORTE LTDA 80. PRENTISS QUÍMICA LTDA 81. RICARDO 

ARGENTA 82. RICARDO PARIZOTTO 83. ROBERTO FALCÃO STANKE 84. 

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA 85. RODRIGO DAL AVECHIA 86. 

ROTAM DO BRASIL AGROQUÍMICA E PRODUTO 87. RUDINEY BERGAMIN 

88. RUI LIESENFELD RAUBER 89. SEEDCORP PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO DE S. 90. SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS 

91. SIAGRI SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 92. SILVÉRIO DRESSLER 93. 

SOUZA CARMO E SOUZA CARMO LTDA 94. TECFOL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES AGRICOL 95. TRANSAMÉRICA COMERCIAL E 

SERVIÇOS LTDA 96. VALDEMAR ARRUDA DOS SANTOS 97. VANDERLEI 

DJALMA NUERNBERG 98. VANDERLEI LUIZ CARBONI 99. VIA VAREJO 

S/A 100 . WOLLGRAN ARAÚJO DE LIMA 101 . ESLY SEBASTIÃO 

PIOVESAN MOREIRA 102 . A V 0044E BIASSIO AGRÍCOLA EPP 103 . 

AUTO POSTO PARAÍSO LTDA - EPP 104 . BERTI PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA – EPP 105 . BW AGRONEGÓCIOS EIRELI – ME 106 . CARRENHO E 

PELEGRINO LTDA - ME 107 . HOTEL PETRY LTDA – ME 108 . J. AUGUSTINI 

- ME 109 . LOIVO L. HEINEN – ME 110 . M. SANDES FILHO COMÉRCIO – ME 

111 . MÓVEIS QUILES JUARA LTDA – EPP 112 . NODUSOJA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA – ME 113 . PIOVEZAN DE SOUZA E CIA LTDA – ME 114 . 

ROMERO FERNANDES E FERNANDES LTDA – ME 115 . ROSELI DE A. C. 

REFRIGERAÇÕES – ME R 116 . S.S SOM AUTOMOTIVO LTDA – ME 117 . 

SCARPELLINI SEMENTES EIRELI – EPP 118 . SPEEDY CARGAS 

EXPRESSAS LTDA – EPP 119 . TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA – EPP 120 . 

UCAYALI HOTEIS E TURISMO LTDA – EPP 121 . UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO – ME 122 . VALDEMIR BAPTISTA DOS 

SANTOS – ME 123 . MOVIDA GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS 

S/A; da sentença a seguir transcrita, para que querendo se habilitem nos 

autos, no prazo de 15 (quinze)dias: SENTENÇA: “Processo nº 

1001011-92.2018.8.11.0015 - Trata-se de pleito de recuperação judicial 

formulado por D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A em que, após a 

realização de perícia prévia (ID n.º 12270664/12270747), foi deferido o 

processamento da recuperação judicial, conforme decisão constante do ID 

n.º 12320612, nomeando-se administrador. Apresentado o plano de 

recuperação (Id n.º 13309081 usque n.º 13309127), houve objeção pelos 

credores Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos Agrícolas Ltda, Marcos 

Luciano Kappes, Fábio Zuconelli, Marcelo Luiz Casarin, Elóy Balistieri, Adir 

Goubad, Celio Ricardo Goubad, Oilson Parizoto, Nava Parizotto & Simon 

Ltda e Ricardo Parizotto (Id n.º 13392480, 13717130, 13717188, 

13717250, 13717274, 13717297, 13717325, 13717367, 13717364, 

13717384). A relação de credores foi apresentada no Id n.º 14122923. A 

administradora judicial se manifestou no Id n.º 14203206, informando que, 

em visita à sede da empresa, constatou que a mesma se encontra inativa, 

com número reduzido de funcionários e estoque incompatível com a 

atividade desempenhada. Ademais, afirmou que tomou conhecimento 

acerca da emissão de uma CPR por Dalton Cagnani, em favor da 

recuperanda, no importe de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões), com 

vencimento para 2020. Sustenta que o referido emitente é acionista da 

empresa DR Cagnani, que, a seu turno, é acionista da empresa em 

recuperação. Estende, pontuando que o aludido título possibilitou a 

emissão de Certificados de Recebíveis Agrícola – CRA, com o fito de 

capitalizar investidores. Afirma a recuperanda, ao inserir no Mercado de 

Capitais título representativo de seu crédito de R$60.000.000,00 (sessenta 

milhões), para lastrear a emissão de CRA’s pelas Securitizadoras ,a fim de 

atrair investidores, passa a se sujeitar às tipificações previstas na Lei que 

trata do mercado de valores mobiliários – Lei n.º 6385/76, mais 

especificamente ao disposto no artigo 27-C da referida legislação, o qual 

preconiza que “Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar 

outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a 

cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim 

de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar 

dano a terceiros.” Ademais, referiu que a recuperanda direcionou o 

recebimento de receitas para conta de terceiros, sem ao menos indicar 

nos autos tais valores para fins de contabilização, conduta esta que 

demonstra intenção de desvio de receita, sendo que o redirecionamento 

dos créditos não ocorreu devido a insistência dos pagantes, bem como 

diante da intervenção do administrador judicial. Diante desses fatos, 

aduziu que há fortes indícios da prática dos crimes previstos na legislação 

de regência, mais precisamente os constantes do artigo 168 e 173 da LRE, 

além do tipo elencado no artigo 27-C da Lei n.º 6.835/76, acima transcrito. 

Assim, postulou pela convolação da recuperação judicial em falência, com 

fulcro nos artigos 73, parágrafo único c/c 94, III, “a” e “b”, da Lei n.º 

11.101/2005. Instada a se manifestar (Id n.º 14216573), a empresa 

recuperanda sustentou que a CPR em questão foi emitida por Dalton 

Cagnini em favor da recuperanda somente para servir como um 

documento a mais para lastrear o CDCA, que seria subscrito peça 

Securitizadora emissora do CRA. Assevera que além da subscrição pelos 

investidores, os CRA’s oferecidos foram devidamente subscritos pela 

área técnica e jurídica da B3 S/A, que é uma Bolsa de Valores e Central de 

Registro, Liquidação e Custódia de Títulos Valores Mobiliários, bem como 

pela Vortx DTVM S/A, instituição financeira e agente fiduciária, além de ter 

sido registrada e supervisionada pela CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, razão pela qual, se houvesse fraude na negociação, esta não 

teria passado pelo crivo de tais empresas. No entanto, esclarece que a 

emissão dos CRA’s foi prejudicada, devido ao atraso do processo. No 

tocante ao recebimento de valores em conta de terceiros, justificou que, 

diante das diversas ações de execuções proposta face a empresa, 

poderia ocorrer o bloqueio -online nas suas contas bancária, o que 

agravaria a crise vivenciada, de modo que os representantes da empresa, 

impensadamente, solicitaram o pagamento dos valores devidos à empresa 

na conta de terceiros. Entretanto, após a orientação da administradora 

judicial, os depósitos ocorreram na conta de titularidade da recuperanda. 

Ademais, a recuperanda postulou pela convolação da recuperação judicial 

em falência, haja vista a ausência de fluxo de caixa necessário para 

desenvolver suas atividades, inobstante o esforço da empresa para 

superar a crise financeira, referindo, também, que não houve o 

cometimento de quaisquer crimes falimentares. É o breve relato. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Inicialmente, cumpre anotar que o objetivo da 

recuperação judicial é propiciar meios de soerguimento à empresa, a fim 

de viabilizar a superação da crise econômica vivenciada, a manutenção 

da fonte produtora, dos empregos gerados e interesse dos credores, com 

o objetivo de estimular a atividade econômica e salvaguardar a função 

social da empresa. A aludida premissa se encontra positivada no artigo 

47, da Lei n.º 11.101/2005, in verbis: “Art. 47. A recuperação judicial tem 

por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica.” In casu, após a realização de perícia 

contábil da empresa devedora, diante do preenchimento dos requisitos 

legais, elencados no rol do artigo 51 da Lei de regência, foi deferido o 

processamento de sua recuperação judicial. Todavia, sobreveio 

informação de que a empresa se encontra em estado pré-falencial, 

considerando a quantidade reduzida de funcionários e estoque limitado, 

insuficientes ao desempenho das atividades, conforme se extrai do 

parecer da administradora judicial (Id n.º 14203206) e da manifestação da 

recuperanda (Id n.º 14355224). Ademais, os documentos apresentados 

pela administradora judicial demonstram indícios de atos que podem ser 

caracterizados como ilícitos penais, enquadrando-se na situação de 

simulação, notadamente diante da afirmação da própria recuperanda de 

que a CPR acima referida foi emitida com a finalidade de lastrear o CDCA, 

ou seja, não representou, de fato, a existência da operação a que se 

refere a cédula. As hipóteses de convolação da recuperação judicial em 

falência encontram respaldo legal no artigo 73 c/c 94, da Lei n.º 

11.101/2005, ipsis litteris: “Art. 73. O juiz decretará a falência durante o 

processo de recuperação judicial:I – por deliberação da assembléia-geral 

de credores, na forma do art. 42 desta Lei; II – pela não apresentação, 

pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; III – 

quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o 

do art. 56 desta Lei; IV – por descumprimento de qualquer obrigação 

assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 desta Lei. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da 

falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação 

judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por 

prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. (...) Art. 

94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de 

direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título 

ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 

(quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; II – executado 

por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal; III – pratica qualquer dos 
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seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial:a) 

procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 

ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos 

inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou 

fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade 

de seu ativo a terceiro, credor ou não;(...)”. Nota-se que a atual situação 

da empresa em recuperação judicial reflete um estado de insolvência 

crítico, notadamente diante da paralisação de suas atividades comerciais, 

devido à ausência de insumos necessários e capital de giro, consoante 

noticiado pela própria empresa. Nessa toada, o procedimento da 

recuperação judicial não está alcançando seu desiderato, haja vista que a 

empresa já não está mais honrando com a função social almejada, caindo 

por terra o fundamento primordial da preservação da empresa, motivo este 

que, por si só, é suficiente à convolação em falência, sobretudo com 

vistas a preservar o interesse dos credores. Por oportuno, trago à baila 

às lições de Fábio Ulhoa Coelho: “Nem toda falência é um mal. Algumas 

empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou 

possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser 

encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos – 

materiais, financeiros e humanos – empregados nessa atividade devem 

ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir 

riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um 

valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más 

empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o 

aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas 

insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da 

atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus 

credores.”. (Coelho, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e 

recuperação de empresas / Fábio Ulhoa Coelho.—12. ed. rev. atual. e 

ampl.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). No mesmo sentido, 

o entendimento jurisprudencial pátrio vem admitindo a convolação do 

procedimento de recuperação em falência nos casos em que restar 

evidenciada a inviabilidade econômica da empresa, senão vejamos os 

seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EMPRESA INATIVA POR OCASIÃO DO PEDIDO. DECRETAÇÃO 

DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto contra a decisão em que restou determinada a convolação da 

recuperação judicial em falência. De acordo com o art. 48, caput, da Lei n. 

11.101/05, "poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no 

momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 

(dois) anos". In casu, em que pese num primeiro momento o Juízo de 

origem tenha deferido o pedido, restou constatado pelo administrador 

judicial que, em verdade, a empresa recuperanda se encontrava inativa, o 

que se denota, inclusive, por estar com o fornecimento de energia elétrica 

desativado. A inatividade da empresa inviabiliza o cumprimento do plano 

de recuperação judicial e infringe o requisito temporal de dois anos de 

exercício regular da atividade, conduzindo inexoravelmente à decretação 

da quebra. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 

70074704727 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 26/02/2018) “RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM 

FALÊNCIA. Decisão mantida. Atividade empresarial que apenas declinou 

após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Reintegração de 

posse do imóvel que servia ao estabelecimento da agravante. Alegação, 

sem provas, de que a agravante estaria procurando outro ponto 

comercial. Inviabilidade da empresa. Decisão mantida.” (TJ-SP - AI: 

21721774820148260000 SP 2172177-48.2014.8.26.0000, Relator: Teixeira 

Leite, Data de Julgamento: 25/03/2015, 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 30/03/2015) “Agravo de Instrumento - 

Recuperação Judicial - Convolação em Falência. Notória a inviabilidade da 

recuperação, de manter-se a decisão da douta juíza de primeiro grau que 

julgou procedente o pedido de convolação da recuperação judicial em 

falência. Agravo desprovido.” (TJ-SP - AG: 994093182184 SP, Relator: 

Lino Machado, Data de Julgamento: 02/03/2010, Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Data de Publicação: 19/03/2010) Cabe ressaltar 

que o ônus suportado pelos credores, em decorrência da recuperação 

judicial da empresa, só é legítimo caso a empresa possua condições de 

propiciar benefícios sociais decorrentes do exercício da atividade 

comercial. Assim, na hipótese de inexistência de renda, manutenção dos 

trabalhadores e circulação de riquezas, serviços e produtos, não cabe ao 

Poder Judiciário mantê-la em atividade, por meio da recuperação judicial. 

Ademais, cumpre registrar que, diante das informações prestadas pela 

administradora judicial, a devedora realizou operações de crédito 

referente à emissão de Cédula de Produto Rural e Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio, que não condizem com sua atual situação 

econômica e, diante do elevado valor envolvido, podem atingir os credores 

de forma negativa, frisando-se, ainda, que tais operações sequer foram 

listadas no quadro contábil da empresa, fato este que gera dúvidas quanto 

a verossimilhança das informações prestadas pela recuperanda. Diante 

de tais ponderações, se revela imperiosa a convolação da empresa em 

recuperação judicial em falência, precipuamente com vistas a minimizar o 

prejuízo dos credores, considerando-se a inconteste inatividade da 

empresa e ausência de geração de receita, o que torna inviável seu 

soerguimento. À vista do exposto, hei por bem CONVOLAR a presente 

recuperação judicial em falência, razão pela qual, em analogia ao 

dispositivo legal constante dos artigos 73, parágrafo único, e 94, inciso III, 

alínea “a” e “b”, da Lei n.º 11.101/2005, decreto a FALÊNCIA da empresa 

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A, inscrita no CNPJ n.º 

15.108.969/0001-58, que tem como acionistas/administradores Dalton 

Roberto Cagnini – CPF n.º 039.221.159-93 e Michel Gutnik Steinberg – CPF 

n.º 075.623.327-54. Em observância ao artigo 99, inciso II, da LRE, FIXO o 

termo legal da falência em 90 dias antes do pedido de recuperação judicial, 

estabelecendo-o na data de 16 de novembro de 2017. Mantenho como 

administradora judicial a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, representada pelo economista Luiz 

Alexandre Cristaldo, inscrito no Conselho Regional de Economia do Estado 

de Mato Grosso – Corecon n.º 1541/MT, com endereço na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, salas 104, 105 e 306, Edifício 

Centro Empresarial Cuiabá, que deverá ser intimado para, em 48 (quarenta 

e oito) horas, assinar, na sede deste juízo, o termo de compromisso (art. 

33, da LRE). Ademais, determino as seguintes providências: I) que a falida, 

por meio de seus administradores, no prazo de 48 horas, assinem o termo 

de comparecimento, nos moldes do art. 104, da LRE; tomem ciência da 

inabilitação empresarial disposta no art. 102, da LRE e das obrigações 

previstas no art. 104 da referida lei; entreguem ao administrador seus 

livros obrigatórios, bem como todos os bens, livros, papeis e documentos, 

relacionando os bens a serem arrecadados, inclusive aqueles em poder 

de terceiros; apresentem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relação 

nominal de credores, indicando endereço, importância, natureza e 

classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos 

autos, sob pena de desobediência (art. 99, III, da LRE); II) a administradora 

judicial, através de seu representante, deverá efetuar a imediata 

arrecadação dos bens, documentos e livros (artigo 110, da LRE), bem 

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que 

se encontrem (arts. 108 e 110, da LRE), para realização do ativo (arts. 

139 e 140, da LRE), ressaltando-se que ficarão eles sob sua guarda e 

responsabilidade (art. 108, § 1º, da LRE). III - determino a retirada dos 

administradores da empresa, ficando consignada a total impossibilidade de 

continuação das atividades da falida. Para evitar risco para a execução da 

etapa de arrecadação, deve a administradora judicial providenciar a 

lacração do local onde se encontrem os bens a serem arrecadados (art. 

109, da LRE), ficando, por ora, a administradora judicial como depositária. 

No tocante aos livros, deve a administradora judicial providenciar seu 

encerramento e guarda em local que indicar; IV) os credores terão o prazo 

de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 99, IV). V) com espeque no 

artigo 99, inciso V, da LRE, ordeno a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida que ainda estiverem em andamento, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma 

Lei; VI) fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens da falida, sem autorização judicial (art. 99, inciso VI, da LRE); VII) 

oficie-se a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para o fim de 

proceder à anotação da convolação da recuperação judicial em falência 

no registro dos devedores, para que conste a expressão “FALIDA”, a data 

da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei n. 

11.101/2005 (art. 99, inciso VIII, da LRE); VIII) promova-se a expedição de 

ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades (Detran, 

Receita Federal, Banco Central, Serviços de Registros de Imóveis) para 

que informem a existência de bens e direitos da falida (art. 99, X, da LRE); 

IX) com fulcro no art. 99, XI, da LRE, determino que a administradora 

judicial promova a lacração do estabelecimento, observando-se o disposto 

no art. 109, da LRE; X) a intimação do Ministério Público e a comunicação 

por carta registrada às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados 

e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para que tomem 

conhecimento da decretação da falência (art. 99, XIII, da LRE); XI) 
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EXPEÇA-SE EDITAL de publicação desta sentença, nos termos do 

disposto no parágrafo único, do artigo 99, da LRE, que deverá conter a 

íntegra da presente decisão, a lista dos credores e a advertência de que 

os credores terão o prazo de 15 dias para as habilitações de crédito (art. 

99, IV). XII) comunique-se, com cópia da presente decisão aos Egrégios 

Tribunais Regionais do Trabalho para que dê ciência aos Juízes do 

Trabalho, às Varas Cíveis desta Comarca e da Comarca da Capital, às 

Varas de Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e ao Ministério 

Público do Trabalho. XIII) a administradora judicial deve providenciar a 

publicação do edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação, bem 

como a afixação na empresa. XIV) proceda-se às retificações 

necessárias no PJE, constando como falência. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.” ADVERTÊNCIAS À PARTE: Os credores terão o prazo de 15 

(QUINZE) dias para as habilitações de crédito. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 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, LAURA JOANIR COSTA LEITE RONDON, digitei. SINOP, 28 de 

fevereiro de 2020. (Clarice Janete da Fonseca Oliveira) 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221270 Nr: 446-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELAR JOÃO ZANCO, NEIVA SALETE FONTANA 

ZANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 221270

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

novo endereço para citação das pessoas mencionadas às fls. 230.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 221875 Nr: 807-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON DALMOLIN, IRMA ISOTON DALMOLIN, 

JUCELINO DALMOLIN, IRENE VANZELLA DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DE CURSOS DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:OAB/SP22331, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Código nº. 221875

Diante da contestação apresentada pela parte requerida às fls. 162/173, 

intimem-se os requerentes para apresentarem a impugnação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 272250 Nr: 11224-48.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CORREIA, LOURDES CARDIM CORREIA, 

ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA, 

ADRIANA APARECIDA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBER-KWS SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIANPAOLO ZAMBIAZI 

BERTOL ROCHA - OAB:86425

 Código nº (...) Fixo os seguintes pontos controvertidos: se houve vício no 

produto fabricado pela requerida; se há dever de reparação por danos 

morais e materiais em favor dos requerentes e sua valoração. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015).V. Das provas: Verifico que os requerentes, na 

inicial, pugnaram genericamente por todos os meios de prova. Ademais, 

conforme fls. 305, lhes foi oportunizado especificarem e justificarem a 

pertinência das provas, cuja determinação não foi atendida no prazo 

estipulado. Outrossim, a perícia nos insumos adquiridos pelos requerentes 

se revela inviável, diante do lapso temporal transcorrido e perdimento do 

produto. Deste modo, indefiro a produção de prova pericial De outro lado, 

defiro a produção de prova testemunhal, requerida pelas partes. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12/05/2020, às 14h, 

frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do CPC/2015.Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).A 

inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intimem-se.Sinop/MT, 10 de fevereiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320993 Nr: 3736-71.2018.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY CHIARELLO - ESPÓLIO, DEOLIDES SOLIGO 

CHIARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES, MARIA LÚCIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, por não haver tempo hábil para promover a citação dos 

Requeridos, a Audiência de Conciliação designada para o dia 19/03/2020, 

às 15:15horas, FOI REDESIGNADA para o dia 25 de junho de 2020, às 

16:00m horas, a ser realizada no CEJUSC - nas dependências do Fórum. 

Fica a Parte AUTORA devidamente intimada, na pessoa de seu advogado.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184573 Nr: 5657-41.2013.811.0015

 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: NEUCI DE OLIVEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, 

para o fim de declarar inexigível o débito no importe de R$149,73 

(trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), referente ao 

boleto de fls.14, confirmando a medida liminar e determinando o 

cancelamento do protesto.Outrossim, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §2º e § 8º, do 

CPC/2015.Transitada esta em julgado, oficie-se ao Cartório do 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT, para que promova o cancelamento do protesto 

de fls. 24.Pagas as custas, se nada for requerido, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 4901-47.2004.811.0015

 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: LEONEL VESSONI - ESPÓLIO, ANGELINA ROSSI 

VESSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CURSOS DE CUIABÁ - 

COLÉGIO ISAAC NEWTON, LUIZ ALBERTO BASSETO, MARILENE PRETO 

BASSETO, INADIR LINO ZANETTI, NILVO FRANCISCO SALVATORI 

JÚNIOR, MÁRIO JORGE BUCATER, C L S CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

LTDA, EDUARDO PINTO FERREIRA, ANTÔNIO DE PÁDUA FINAZZI, JOSE 

RODRIGUES DA SILVA, CRECILDO BARBOSA ALVARENGA, APARECIDO 

GONÇALVES PEREIRA, SEBASTIÃO ALVES DIAS, PAULO FERREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RODRIGUES FARIA - 

OAB:28424, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERNANDES - 

OAB:5991, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10546/MT, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:MT/6848, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, Joel Ferreira Lima - OAB:24350, MARCELO 

ZAGONEL - OAB:11.504/MT, MÁRCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44237, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 .Desta forma, determino o seguinte:1)Ante a alegação de que Aparecido 

Gonçalves Pereira faleceu (fls. 747), intime-se o requerente a providenciar 

a juntada da certidão de óbito, bem como informar a qualificação dos 

sucessores, no prazo de quinze dias.2)Com fulcro no art. 319, §1º do CPC 

determino a busca de endereço de Sebastião Alves Dias – CPF nº. 

038.480.271-00, Leonardo Gomes Xavier – CPF nº. 243.887.261-68, 

Aparecido Gonçalves Pereira – CPF nº. 052.199.301-68 e Paulo Ferreira 

dos Santos – CPF nº. 615.140.478-53, através dos Sistemas BACENJUD e 

INFOJUD. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, citem-se, 

nos termos da decisão de fls. 46. Restando infrutífera a busca, intime-se o 

autor para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162947 Nr: 10788-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ZENILDA PIANISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 162947

 Às fls. 111/112, a Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora 

especial da requerida, opôs embargos de declaração em face da 

sentença de fls. 105/110, alegando erro material, em razão da ausência de 

exaurimento das medidas de localização da requerida para citação 

pessoal, haja vista que não foi realizada busca de endereço nos órgãos 

conveniados ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 A requerente não apresentou contrarrazões, conquanto tenha sido 

intimada para tanto, conforme certificado às fls. 116.

Decido.

 Depreende-se dos autos que foram efetivadas tentativas de citação 

pessoal da requerida, conforme certidões de fls. 52 e 72. Outrossim, foi 

procedida busca de endereço no Sistema PJE, mediante banco de dados 

da Receita Federal, a qual restou infrutífera, ante a ausência de 

informação completa do domicílio da ré.

 Deste modo, não comporta acolhimento a arguição de erro material, ao 

contrário do aventado, sobretudo considerando as diligências efetivadas 

com o fito de promover a citação pessoal da requerida. Insta destacar, 

ainda, que a sentença se manifestou de forma expressa sobre a alegação 

de nulidade da citação, registrando que não há obrigatoriedade de previa 

busca de endereços nos órgãos públicos para validar a citação por edital.

Deste modo, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não haver 

qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material passível de 

ser sanado na sentença de fls. 105/110 que, destarte, permanece na 

íntegra, tal como foi lançada.

Intimem-se.

Sinop/MT, 27 E FEVEREIRO DE 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 267788 Nr: 8236-54.2016.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR ANTONIO FRARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GERLACH - OAB:17.290 

MT, MARCELA REIS FRIZON - OAB:20221/O - MT, MARISTELA REIS 

FRIZON - OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Código nº 267788

 O requerido Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração em face 

da sentença proferida às fls. 232/236, alegando omissão, na parte 

dispositiva, quanto à extinção do processo em face do aludido banco (fls. 

239).

 O requerido Banco Santander manifestou-se, às fls. 293, aduzindo que a 

decisão recorrida não merece reparos.

 Às fls. 291/292, o requerente apresentou contrarrazões aos embargos 

de declaração, anuindo ao pedido.

 Decido.

 Verifico que os embargos de declaração comportam acolhimento, uma 

vez que a sentença reconheceu que não houve resistência ao pedido por 

parte do Banco do Brasil S/A , sendo incabível a sua condenação em 

honorários advocatícios. Entretanto, não houve menção em relação ao 

aludido requerido na parte dispositiva do decisum.

 Deste modo, reconheço a omissão suscitada e, com o fito de sanar tal 

vício, acrescento à parte dispositiva do julgado:

 “No que diz respeito ao requerido Banco do Brasil S/A, JULGO EXTINTO o 

processo e deixo de condená-lo às verbas de sucumbência, tendo em 

vista que não manifestou resistência à pretensão autoral, tendo 

apresentado o documento pleiteado”.

Publique-se. Intimem-se.

Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 3453-68.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 136 de 587



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS BENDER MACHADO 

LTDA., ELISANGELA APARECIDA DA COSTA, ANTONIO ROGERIO 

BENDER MACHADO, WANDERLEY DOS SANTOS FELICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:OAB/MT - 5.222, 

PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que compareça à Secretaria desta 

Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a Carta Precatória 

expedida à Comarca de Araguaiana / TO, devidamente instruída, para as 

devidas providências junto ao Juízo Deprecado, devendo comprovar a 

distribuição da mesma no prazo de 30 (trinta) dias.

INTIMAR A AINDA A PARTE EXEQUENTE para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, Recolher o devido Preparo para expedição da Carta Precatória à 

Comarca de Primavera do Leste / MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203663 Nr: 5905-70.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIELLE LIRIO NONNENMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDO DE ALMEIDA, VONEI CARLOS 

MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 (...) Verifico que os embargos de declaração merecem acolhimento 

parcial, uma vez que o pedido de justiça gratuita, formulado na 

contestação (fls. 43), não foi apreciado. Assim, a fim de sanar a aludida 

omissão, passo a análise de tal requerimento. No ponto, verifico que o 

requerido Vonei Carlos Maciel faz jus à gratuidade da justiça, notadamente 

considerando a declaração de hipossuficiência juntada às fls. 45. Assim, 

concedo a justiça gratuidade ao requerido.De outro lado, no que diz 

respeito à irresignação do requerido em relação à distribuição do ônus 

sucumbencial, consigno que se valeu da via inadequada para 

manifestá-la. Isso porque, o fato de o requerido entender que os 

honorários foram arbitrados de forma desproporcional, não constitui vício 

passível de correção por esta via recursal. Assim, a pretensão dos 

embargos de declaração é de fazer valer a tese da parte requerida, 

modificando o teor da sentença, o que é incabível pela via escolhida, 

devendo ser utilizado o recurso apropriado.Ante a concessão da 

gratuidade da justiça ao requerido, altero a sentença apenas nesta 

particularidade, ficando assim redigida a parte dispositiva da sentença: 

“Ante a sucumbência recíproca, mas considerando que a parte requerida 

decaiu na maior parte dos pedidos, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015, consignando que a exigibilidade de tal verba fica sobrestada 

em relação ao requerido Vonei Carlos Maciel, uma vez que se cuida de 

beneficiário da justiça gratuita”.Publique-se. Intimem-se.Sinop/MT, 27 de 

fevereiro de 2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 290843 Nr: 2823-26.2017.811.0015

 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: DILMAR ANTONIO FRARES, MARA ANGELA VENCATO 

FRARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA LUISA GERLACH 

GESUALDO - OAB:MT-17290/0, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 (...)“À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

reconhecer que o contrato em discussão venceu em 28/08/2004, bem 

como para declarar a inexistência do débito em discussão e confirmar a 

medida de urgência de fls. 130/135. Bem assim, condeno o requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), para cada um dos requerentes, a ser corrigido pelo INPC, 

a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da 

citação (art. 240 do CPC).”Intimem-se.Sinop/MT, 27 de fevereiro de 

2020.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1001953-56.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29623445), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002009-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1002009-89.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando caracterizada a condição da parte autora 

como consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos 

arts. 2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 29660294), bem como 
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considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010896-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JARED ICARY DA FONSECA OAB - RO8946 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010896-2019.8.11.0015 O requerente alega que alienou 

seu veículo ao requerido e que este não procedeu com a transferência de 

propriedade do bem, de modo que os encargos de licenciamento e 

impostos do veículo encontram-se em seu nome. Assim, requer a tutela de 

urgência, a fim de que o requerido seja compelido a efetuar a 

transferência do veículo e da dívida advinda deste para o seu nome; bem 

como seja oficiado ao DETRAN e a SEFAZ/MT para “procederem à 

comunicação de venda do veículo e transfira multas e protestos para o 

nome do requerido”. DECIDO: O artigo 300 do CPC/2015 estabelece que a 

tutela de urgência será concedida quando existirem elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º 

do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico que é de rigor o deferimento parcial do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os elementos probatórios 

evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante do documento 

de Autorização para Transferência da Propriedade do Veículo - ATPV (ID 

22778545) devidamente assinado pelo requerente e pelo requerido, em 

30/11/2015, demonstrando o negócio jurídico firmado entre as partes. De 

igual modo, se faz presente o perigo de dano, mediante o risco de o 

requerente responder por débitos que não contraiu, conforme consta do 

extrato de lançamento de IPVA, que ainda se encontra em nome do 

requerente (ID 22778550). Desta forma, o requerido deve ser compelido a 

providenciar a transferência do bem, bem como dos débitos a ele 

inerentes, para o seu nome. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– VEÍCULOS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A 

TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – VENDA DO VEÍCULO QUE RESTOU 

COMPROVADA – VEÍCULO QUE AINDA SE ENCONTRA EM NOME DA 

VENDEDORA, ORA AGRAVANTE, COM A EXISTÊNCIA DE INÚMERAS 

INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA – CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA QUE SE MOSTRA POSSÍVEL PARA O FIM DE QUE O 

AGRAVADO EFETUE A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SEU NOME. 

Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 

22211482520188260000 SP 2221148-25.2018.8.26.0000, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2019, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)” De outro lado, não há como 

acolher o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT e à Sefaz/MT, 

inicialmente porque incumbia ao requerente comunicar aos aludidos 

órgãos a alienação do bem ao requerido, na época do negócio. Com efeito, 

o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que cabe ao 

proprietário comunicar a alienação do veículo ao órgão executivo de 

trânsito do Estado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente 

pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da 

comunicação. Ademais, não é possível determinar que transfiram os 

débitos inerentes ao veículo para o nome do requerido, notadamente 

porque tais órgãos não fazem parte da relação jurídica processual. Assim, 

DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com 

fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que o 

requerido efetue a transferência do veículo Strada Adventure, marca 

FIAT/ CG, cor Branca, ano 2011/2012, Placa NUD 0515, RENAVAM 

00347476937, CHASSI nº 9BD27804PC7449550; bem como dos débitos a 

ele inerentes, para o seu nome, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Nos termos do art. 334 do CPC, designo 

audiência para tentativa de conciliação para o dia 25/06/2020, às 

16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 

334 do CPC, cientificando-o de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

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

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001574-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. S. (REQUERENTE)

A. M. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29041758 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006144-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. V. (REQUERENTE)

S. S. D. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

SENTENÇA, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 28894613 - 

Sentença). Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000794-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. D. S. (EXEQUENTE)

T. T. D. S. (EXEQUENTE)

G. G. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

JANAINA TELES OAB - 020.846.101-92 (REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29381719 - 

Despacho Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003327-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

G. Z. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA SEAWRIGHT GONCALVES OAB - SP248668 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. C. (REQUERIDO)

T. M. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERI BORGES REGITANO OAB - MT26917/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, a apresentar RÉPLICA 

(Impugnar à Contestação). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002637-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. D. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Parte Requerente e 

Parte Requerida para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) 

tomar CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).(28549696 - Sentença) Ato Ordinatório 

expediente de remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça 

Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do 

CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009313-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. R. M. (REQUERENTE)

E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO OAB - MT25355/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1009313-76.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

[Atos executórios, Intimação]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. [Atos executórios, Intimação Parte Autora: 

REQUERENTE: ELAINE BEATRIZ ROSA MEDEIROS e outros Parte Ré: 

REQUERIDO: MAYCON GOMES CAMPOS Certifico que, designo a COLETA 

DO MATERIAL GENÉTICO DAS PARTES para o dia 19/03/2020, às 9h, que 

se realizará nesta Secretaria da Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Sinop-MT. Nesta ato, intimo a advogada da parte autora da 

presente designação, a fim de que a parte autora e sua filha compareçam 

no local, dia e horário designados para coleta do material genético. Por fim, 

intimo o membro da Defensoria Pública para ciência. Sinop/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) PAULA DE SÁ PEREIRA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 

78550-138- TELEFONE: (66) 3520-3800

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004497-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

EURICO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

ELANIA LILIAN PEREIRA LIMA SEQUINEL (REQUERENTE)

LEVINO BENTO MOREIRA (REQUERENTE)

ELOY MACHADO (REQUERENTE)

ANGELO VERSI SEQUINEL FILHO (REQUERENTE)

FORTUNATO CARRADORE (REQUERENTE)

MARIA IVETE LIMA CARRADORE (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO (REQUERENTE)

JESSICA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

THIAGO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

ELENI PEREIRA APARECIDO (REQUERENTE)

JAURI CLARO DOS ANJOS (REQUERENTE)

ELIZETE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIAO FRANCISCO APARECIDO (REQUERENTE)

EDINA PEREIRA BESSA (REQUERENTE)

MARGARETE LIMA DOS ANJOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA INOCENCIO (REQUERENTE)

EDNI PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIA RAMOS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1004497-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

EUNICE PEREIRA MACHADO, ELOY MACHADO, EDNI PEREIRA LIMA, JOAO 

BATISTA INOCENCIO, ELENI PEREIRA APARECIDO, SEBASTIAO 

FRANCISCO APARECIDO, ELIZETE LIMA MOREIRA, LEVINO BENTO 

MOREIRA, EURICO PEREIRA LIMA, MARIA IVETE LIMA CARRADORE, 

FORTUNATO CARRADORE, MARGARETE LIMA DOS ANJOS, JAURI 

CLARO DOS ANJOS, EDINA PEREIRA BESSA, JOAO CARLOS PEREIRA 

LIMA FILHO, THIAGO PEREIRA LIMA, JESSICA PEREIRA LIMA, ELANIA 

LILIAN PEREIRA LIMA SEQUINEL, ANGELO VERSI SEQUINEL FILHO 

REQUERIDO: OLIVIA RAMOS LIMA Vistos. 1. Cumpra-se a decisão de id. 

28994470. 2. Às providências. SINOP, 28 de fevereiro de 2020. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015606-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GRITTI (REQUERENTE)

TEREZINHA DE LURDES GRITTI (REQUERENTE)

PATRICIA GRITTI (REQUERENTE)

ELSA MARIA GRITTI (REQUERENTE)

LEONITA LORENA GRITTI (INVENTARIANTE)

TANIA CRISTINA GRITTI (REQUERENTE)

JULIO CEZAR GRITTI (REQUERENTE)

FABIO GRITTI (REQUERENTE)

LUIZ ADELINO GRITTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORINO GRITTI (DE CUJUS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1015606-62.2019.8.11.0015. 

INVENTARIANTE: LEONITA LORENA GRITTI REQUERENTE: PAULO SERGIO 

GRITTI, TEREZINHA DE LURDES GRITTI, PATRICIA GRITTI, ELSA MARIA 

GRITTI, LUIZ ADELINO GRITTI, TANIA CRISTINA GRITTI, JULIO CEZAR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 139 de 587



GRITTI, FABIO GRITTI DE CUJUS: VICTORINO GRITTI Vistos. 1. Nomeio 

inventariante o(a) requerente, independentemente de compromisso, nos 

termos do artigo 660, I do CPC. 2. Intime-se o(a) inventariante para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, acostar ao feito certidão negativa de testamento, 

emitida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – 

CENSEC e, em igual prazo, regularizar a representação processual da 

herdeira Maria Helena Gritti, já que incabível a citação no arrolamento 

sumário. 3. Anoto, ainda, que havendo herdeiros casados, indispensável a 

outorga uxória, inclusive com a juntada de procuração dos cônjuges, 

porquanto a partilha amigável possui caráter negocial. 4. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop, 28 de fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006270-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

LUIZ SERGIO ROSSI OAB - MT0010089S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1006270-68.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 300.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Bem de Família, Guarda, Fixação, Dissolução]; REQUERENTE: 

MARTA FERNANDES REQUERIDO: JOAO ROBERTO SCHIRACH SILVEIRA 

Certifico que, nesta data, faço juntada a estes autos do resultado do 

EXAME DE DNA. Assim, intimo os advogados das partes, bem como o 

membro do Ministério Público a se manifestarem, em 10 (dez) dias. 

Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020. PAULA DE SA PEREIRA Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: 

CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 

3520-3800

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014091-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA CARVALHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1014091-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

EDUARDO CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: LUCIA CARVALHO DE 

SOUZA Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça gratuita na forma do 

artigo 98 do CPC. 2. Intime-se o(a) inventariante para, no prazo de 20 

(vinte) dias, acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela 

Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em 

igual prazo, acostar ao feito certidão de óbito de Luciano Carvalho de 

Souza. 3. Oficie-se, ainda, à agência bancária indicada na inicial 

solicitando informações, no prazo de dez (10) dias, sobre o saldo 

bancário/ resíduo de benefício previdenciário/FGTS/PIS-PASEP existente 

na conta dos(a) “de cujus”. 4. Com as respostas, renove-se vistas para 

inventariante para retificar o plano de partilha, apontando inclusive a 

meação de Elizael Augusto de Souza, no prazo de 10 dias. 5. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 7 de fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1010927-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. D. S. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

ALANA GRANELLA OAB - MT23136/O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1010927-53.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 6.067,44; Tipo: Cível; 

Espécie: [Alimentos, Investigação de Paternidade]; AUTOR(A): CLERISA 

DE OLIVEIRA REU: NILTON DOUGLAS DA SILVA VAZ IMPULSIONO ESTES 

AUTOS com a finalidade de proceder a intimação dos advogados da parte 

requerida, Dr. Edison Paulo dos Santos Roberts - OAB/MT n. 5.395-B; Dr. 

Thiago Vizzotto Roberts - OAB/MT n. 13.079, e Dra. Alana Granella - 

OAB/MT n. 23.136; para tomar ciência da decisão id- 28325614 destes 

autos, em especial, para apresentar o requerido, no dia 19 de março de 

2020, às 10h, na Secretaria da Vara Especializada da Família e 

Sucessões de Sinop/MT, para fins de coleta de material genético, em 

conformidade com a referida decisão. Sinop/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

ARNALDO DE SOUSA NERE Analista Judiciário SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT 

- CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004226-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE DE SOUZA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FLAUZINO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004226-42.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. Trata-se de ação cautelar de 

busca e apreensão de menor, movida por Rhayanne de Souza Lara em 

face de Fabrício Flauzino Oliveira, alegando, em síntese, ter sido ajustado 

que a guarda da filha em comum, Karina Gabriella Souza Oliveira, se daria 

na modalidade compartilhada, com residência habitual junto ao domicílio da 

requente. Contudo, no dia 17 de março de 2019, o requerido levou a menor 

e se recusa a devolvê-la. Previamente à análise da pretensão urgente, o 

juízo determinou que fosse realizada diligência pelo Agente da Infância e 

Juventude plantonista, consistente em contato telefônico ou pessoal com a 

menor e, após, com o requerido, para que esclarecesse suas razões e 

sua disposição em devolver voluntariamente o(a) filho(a) para a genitora. 

Cumprida a determinação, o agente da infância e juventude consignou 

que, em contato telefônico com o requerido este afirmou que iria devolver 

a infante no dia 25/03, após o término da aula (ID 18877979). Em 

sequência, a autora informou a devolução da menor pelo requerido, 

solicitando, no entanto, a regulamentação das visitas (ID 18917447). O 

Ministério Público manifestou-se pela regulamentação das visitas em ação 

própria, ante a perda do objeto da presente ação (ID. 19145594). 2. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos observa-se que 

a medida cautelar de busca e apreensão de menor pretendida na inicial 

perdeu o objeto ante a devolução voluntária desta pelo genitor. Logo, não 

se faz mais necessária a análise de mérito do presente feito, consoante 

previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Sem 

custas ante o deferimento da justiça gratuita. 4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após as baixas e anotações de estilo. Sinop/MT, 18 de novembro de 2019. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 112019 Nr: 4368-15.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDC, POPtaPOP, HPG, RDCP, MDCPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063/MT, KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - OAB:5014-B

 Vistos em correição.

1. Cumpra-se integralmente e com ugência o ato decisório retro ou 

proceda de ofício com o necessário, conforme o caso.

2. Expeça-se o necessário.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124085 Nr: 3298-26.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABD, LA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803, RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (código e nome do banco, número de 

agência, número da CONTA CORRENTE, bem como nome e CPF do titular 

da conta) da parte autora, a fim de que esta secretaria expeça o alvará, 

conforme decisão de fls. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204531 Nr: 6603-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, SDS, AMDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSE DE LURDES 

WACHEKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 

RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários (código e nome do banco, número de 

agência, número da CONTA CORRENTE, bem como nome e CPF do titular 

da conta) da parte autora, a fim de que esta secretaria expeça o alvará, 

conforme decisão de fls. 84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260086 Nr: 3751-11.2016.811.0015

 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: BDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTKDS, EKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

- OAB:12565/MT, Reginaldo Pereira de Souza - OAB:MT/22899, 

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - OAB:18726

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) das partes, para, querendo, se manifeste(m) quanto aos 

laudos de estudos psicossociais de fls. 91/93 e 109/11, bem como quanto 

à eventual modificação de competência, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, iniciando-se pela parte autora.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009734-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1009734-66.2019.8.11.0015 Vistos. Trata-se de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens, Guarda e alimentos, 

proposta por Adriana Silva Nascimento em face de Onelio Cardoso. 

Ocorrendo a audiência de Conciliação, a parte Requerente rogou pela 

desistência da ação, devido a reconciliação do casal. O Ministério Público, 

não se opôs ao pedido de desistência. É o breve relatório. Decido. Nos 

termos do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o presente 

processo, com fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 10 de Fevereiro de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito %

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002533-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI DE SOUZA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002533-28.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: EVANI DE SOUZA BRITO EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 
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FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003437-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003437-48.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006765-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006765-49.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: ROSANGELA GOMES MOREIRA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005164-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CURSINO ROCHA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005164-08.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): MARINALVA CURSINO ROCHA DO NASCIMENTO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 

534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, 

razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA 

PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA 

PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que apresente 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos, em consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com 

o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR 

quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 
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MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004922-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004922-49.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA REU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, 

RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual 

DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004741-48.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 

do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005131-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005131-18.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA REU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do art. 534 do 

CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela 

qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a 

CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na 

pessoa do seu Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO 

no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em 

consonância com o disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, 

INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a 

IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, 

CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os 

CÁLCULOS apresentados pelo Exequente e DETERMINO, desde já, o 

quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, 

na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, 

em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO 

de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e provida no ACÓRDÃO no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso 

injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem 

prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos 
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do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000741-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO BACHA BUSTAMANTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GOULART BACHA BUSTAMANTE OAB - MT26454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000741-97.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: GLAUCO BACHA 

BUSTAMANTE IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposto por GLAUCO BACHA BUSTAMANTE em desfavor do CHEFE DO 

POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO – SEFAZ DE SINOP e do CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PGE DE SINOP. Aduz a inicial que “o 

impetrante é produtor rural domiciliado na cidade de Sinop-MT” e que “no 

desempenho de sua atividade agrícola optou junto a SECRETARIA DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO pelo diferimento do ICMS” esclarecendo que 

“os optantes por esse regime são obrigados a informar nas notas fiscais 

um número de certidão válido, sob pena de multa ou até mesmo apreensão 

dos produtos”. Informa que “para obter as certidões faz-se necessário 

acessar o site da SECRETARIA DA FAZENDA DE MATO GROSSO, 

informando seu CPF e obtendo a certidão, seja ela negativa ou positiva” e 

que “na iminência do vencimento da última certidão emitida, o Impetrante 

realizou os supracitados procedimentos e recebeu como informação que 

não seria possível a emissão de tal certidão”. Sustenta que “não satisfeito, 

procurou o escritório da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA na 

cidade de Sinop, tendo novamente frustrado seu requerimento, sendo 

ainda informado de que não poderiam emitir a certidão, pois haviam 

pendências junto a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO” e “munido 

dessa informação, o Impetrante se deslocou até a unidade da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO em Sinop (no poupa tempo), onde 

descobriu que a não emissão da referida certidão se dava por conta de 

‘pendências em aberto’ junto a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 

sendo referentes as Certidões de Dívida Ativa”. Esclarece que “faz-se 

necessário levar em consideração que o Impetrante busca emissão de 

uma simples certidão de débitos fiscais, pouco importa se a mesma for 

negativa ou não” e ressalta que “todos os débitos estão sendo discutidos 

judicialmente, sendo que em todos os processos de Declaratória de 

Inexistência de Débitos foram oferecidas garantia real”. Por essas razões, 

REQUER, que seja “concedida MEDIDA LIMINAR de modo a assegurar ao 

impetrante seu direito constitucional à obtenção de certidão referente a 

débitos ficais”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Em ID. 28786368 o 

Impetrante ADITA a PETIÇÃO INICIAL INDICANDO as AUTORIDADES 

COATORAS, conforme solicitado na decisão de ID. 28681118. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. Vejamos: “In 

casu” o Impetrante pretende a emissão de certidão positiva com efeito de 

negativa. Segundo o Impetrante está sendo óbice à emissão da certidão 

negativa de débitos, as Certidões de Dívidas Ativas n° 2014272, n° 

20153583 e n° 2016977. A CDA n° 2014272 é objeto da Execução Fiscal 

n° 2846-28.2018.8.11.0082, a CDA n° 20153583 é objeto da Execução 

Fiscal n° 168-11.2016.8.11.0082 e a CDA n° 2016977 é objeto da 

Execução Fiscal n° 16132-46.2019.8.11.0015, sendo que foi proposta a 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 2847-13.2018.811.0082, n° 

2197-41.2016.8.11.0015 e n° 6968-62.2016.811.0015, respectivamente. 

Na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 2197-41.2016.8.11.0015 

e n° 6968-62.2016.811.0015, que tramitam perante esse Juízo, através de 

consultas no Sistema Apolo, verifica-se que em ambas as ações foram 

prestadas pelo Impetrante caução real garantindo o Juízo para sustação 

dos efeitos dos protestos da CDA n° 20153583 e da CDA n° 2016977. 

Quanto a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 

2847-13.2018.811.0082, referente à CDA n° 2014272, por tramitar 

fisicamente, na Comarca de Cuiabá- MT, não é de conhecimento deste 

Magistrado se houve prestação de caução real para garantia do Juízo, 

naqueles autos. Dessa maneira, pelo menos no que tange as Certidões de 

Dívidas Ativas n° 20153583 e n° 2016977, o Impetrante faz jus à obtenção 

de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, eis que garantido o Juízo 

através de caução real com prestação de bem imóvel idôneo e de valor 

superior a dívida tributária na Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

n° 2197-41.2016.8.11.0015 e n° 6968-62.2016.811.0015. Convém 

destacar que, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, é 

possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa nos casos 

em que existam créditos tributários objeto de execução em que tenha sido 

efetivada penhora. Apesar de, no presente caso, não ter sido realizado 

penhora, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao crédito garantido por 

caução real, eis que em ambos os casos, a satisfação da dívida está 

assegurada. Dessa forma, mostra-se evidente o direito líquido e certo da 

Impetrante a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa, 

mesmo havendo, contra si, execução em andamento, isso porque o 

crédito tributário está garantido por caução real, impondo-se a concessão 

da medida liminar, nos termos do art. 206 do CTN. Nesse sentido, excertos 

de julgados: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM 

EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRESENTE GARANTIA DO JUÍZO. 

A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 

206 do CTN, pressupõe a garantia do juízo, o que se verifica no caso 
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concreto APELO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70056908064, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 18/11/2013) (TJ-RS - AC: 

70056908064 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 

18/11/2013, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 22/11/2013) Grifo Nosso REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 

(199) JUÍZO RECORRENTE: CAMILO COLA FILHO RECORRIDO: 

RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA - AGÊNCIA 

DE ATENDIMENTO, DISTRITO FEDERAL E M E N T A TRIBUTÁRIO. 

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. EXPEDIÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. GARANTIA. VALOR SUFICIENTE. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Havendo a demonstração incontroversa de 

que o contribuinte prestou garantia com a penhora de imóvel em valor 

suficiente para assegurar a totalidade do débito exequendo, é direito 

liquido e certo a expedição de certidão positiva de débito com efeito de 

negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional. 2. 

Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. 

(TJ-DF 07098733020188070018 DF 0709873-30.2018.8.07.0018, Relator: 

MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/09/2019, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/10/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Grifo Nosso Outrossim, a ausência de certidão 

positiva com efeito de negativa resulta na absoluta interrupção das 

atividades comerciais da empresa Impetrante, ante o impedimento de 

emissão de notas fiscais, o que lhe causa danos irreparáveis, restando 

evidente o periculum in mora. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE a LIMINAR postulada no sentido de DETERMINAR a 

EMISSÃO da CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA somente no 

que tange às Certidões de Dívidas Ativas n° 20153583 e n° 2016977, 

salvo a EXISTÊNCIA de outras SITUAÇÕES que não a DISCUTIDA nestes 

autos. RECEBO o ADITAMENTO à PETIÇÃO INICIAL. NOTIFIQUE-SE a(s) 

AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que entender 

(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001428-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MAURICIO SILVA MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1001428-74.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:JORGE MAURICIO SILVA MELO POLO PASSIVO:INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,28 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257995 Nr: 2498-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILZA ALVES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260358 Nr: 3945-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LEANDRO LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte
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Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265576 Nr: 6837-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MAURICIO PICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266343 Nr: 7297-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LOURENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274506 Nr: 12782-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR GUNS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277318 Nr: 14408-12.2016.811.0015

 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: ILMA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 
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pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277506 Nr: 14535-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA COSTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228389 Nr: 4657-35.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230184 Nr: 5713-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARIA ZART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230186 Nr: 5715-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230452 Nr: 5851-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ZANOLI BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 6057-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCILA LOPES CANABARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231748 Nr: 6701-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA PAULA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 
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jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179617 Nr: 397-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DEBASTIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180128 Nr: 929-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADESON DO NASCIMENTO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180261 Nr: 1084-57.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE VILARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180276 Nr: 1099-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVANE MICHELON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181574 Nr: 2494-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO /MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182523 Nr: 3491-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZETE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182821 Nr: 3798-87.2013.811.0015

 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: DEVANIL MERLINO ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 
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taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182901 Nr: 3890-65.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184129 Nr: 5188-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA FLORENÇO DOMINGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173477 Nr: 8685-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES SALVIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173479 Nr: 8687-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MOMOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 
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pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184453 Nr: 5528-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILDO JAKUBOWSKI NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184456 Nr: 5531-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINHA DEMARTINI LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA PAULI LEITÃO - OAB:OAB/MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187692 Nr: 8950-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE IOLANDA WAZILEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188196 Nr: 9501-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA CAMPOS DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190528 Nr: 11993-61.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190531 Nr: 11996-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193310 Nr: 15075-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA PASCHOALATTO ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 
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Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193505 Nr: 15267-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, KARLA CRISTINA WATANABE ARCHER - 

OAB:16.468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194078 Nr: 15848-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN DAS GRAÇAS BRUSTOLON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Moreira Muniz - 

OAB:20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169594 Nr: 4631-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILNEI ANDRE MENSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE MOISES MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:9647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174144 Nr: 9493-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210640 Nr: 11504-87.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÁDIA ROSANA VIDAL CARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico e dou fé que, conforme Ordem de Serviço n. 001/2020, abaixo 

transcrita, determinando o arquivamento definitivo de todos os processos 

pendentes exclusivamente de pagamento mediante Precatório Requisitório, 

sem prejuízo de desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário, 

remeto estes autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

devidas providências, bem como intimo o advogado da parte autora da 

presente Ordem de Serviço, para ciência.

ORDEM DE SERVIÇO N. 001/2020: "O Excelentíssimo Senhor Doutor MIRKO 

VINCENZO GIANNOTTE, Juiz de Direito Titular da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO que o processamento e 

pagamento de Precatórios Requisitórios possui natureza administrativa, os 

quais ocorrem exclusivamente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (arts. 1º e 2º da Portaria nº 528/2019-GAB, de 15/04/2019), 

exaurindo-se, assim, perante o Juízo de Primeiro Grau, o pronunciamento 

jurisdicional; CONSIDERANDO a necessidade de regularização do acervo 

dos processos pendentes de baixa definitiva, para reduzir os índices da 

taxa de congestionamento; RESOLVE: I - DETERMINAR que a Gestora 

Judiciária desta Vara Especializada proceda ao ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO de todos os PROCESSOS PENDENTES exclusivamente de 

PAGAMENTO mediante PRECATÓRIO REQUISITÓRIO, sem prejuízo de 

desarquivamentos futuros, caso efetivamente necessário; II – JUNTE-SE 

em cada um dos referidos autos CÓPIA da presente DETERMINAÇÃO; III – 

INTIME-SE a parte Exequente; IV - PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

CUMPRA-SE. Sinop/MT, 14 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Mirko Vincenzo Giannotte-Juiz de Direito Documento assinado digitalmente 

por: Mirko Vincenzo Giannotte

Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse 

http://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código FFAD4010

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262870 Nr: 5328-24.2016.811.0015

 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: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, LEONARDO LUIZ BERNAZZOLLI - 

OAB:OAB/MT 10.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, pelo 

que CONDENO o Requerido Município de Sinop ao PAGAMENTO dos 

valores referentes às 27ª a 30ª medições, consoante Contrato nº 

002/2012 (Procedimento Licitatório nº 001/2011), com incidência de 

correção monetária, deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo 

inicial corresponde à data em que devido o pagamento, nos termos da 

orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 

870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora, devidos 

desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o que deverá ser 

apurado em fase de liquidação, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil/2015. ISENTO o Requerido ao pagamento de 

CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no 

artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 8% (oito por 

cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, 

parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015.Em não havendo interposição de 

recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações 

suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito 

controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, 

do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

reexame necessário desta sentença.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002533-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI DE SOUZA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002533-28.2016.8.11.0015 AUTOR: 

EVANI DE SOUZA BRITO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por EVANI DE SOUZA BRITO 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 
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a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 07/03/1998, conforme Termo de Posse datado de 10 de junho 

de 1998, para o cargo de zeladora, Referência QC-005. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 4301448. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 4932402 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8850706 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 4932402). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por EVANI DE SOUZA BRITO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 
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aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 
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24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 
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do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003437-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003437-48.2016.8.11.0015 AUTOR: 

PASCOA DE FATIMA PEGHIN MEROTTI PEREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

PASCOA DE FÁTIMA PEGUIN MEROTTI PEREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público realizado em 

05/06/2005, conforme Termo de Posse datado de 01 de agosto de 2005 

para o cargo de professor com Licen. plena em pedagogia, 20h, 

Referência CE-20-3. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 4527980. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 5842397 

arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), 

e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 6942191 rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 5842397). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
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Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por PASCOA DE FÁTIMA PEGUIN MEROTTI PEREIRA 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 
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parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 
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junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1006765-49.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSANGELA GOMES MOREIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSÂNGELA 

GOMES MOREIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, homologado em 08/04/2015 conforme 

Termo de Posse datado de 13 de maio de 2015, para o cargo de prof. Lic. 

em pedagogia, Referência CE-29. Estende afirmando que com o advento 

da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 7954230. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 8351812. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 9549125 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9651213 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9549125). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 
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não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2015, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (30/05/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por ROSÂNGELA GOMES MOREIRA em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 
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Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 
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PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005164-08.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARINALVA CURSINO ROCHA DO NASCIMENTO RÉU: MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta 

por MARINALVA CURSINO ROCHA DO NASCIMENTO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que 

a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, conforme Termo de 

Posse datado de 06 de maio de 1994, para o cargo de zelador, Referência 

N/M-14. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve 

uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em 

face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6139693. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP 

foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7361560 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8288982 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7361560). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 
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Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (20/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por MARINALVA CURSINO ROCHA DO 

NASCIMENTO em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas 

gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como 

ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que 

os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a 

partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 

37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da 

aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de 

vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou 

devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, 

em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família 

e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e 

determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com 

base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias 

que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas 

conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em 

legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos 

em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º 

- O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as 

autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu 

pessoal. § 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela 

terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do 

caput deste artigo. § 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados 

neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos 

civis e militares expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros 

de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado 

Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de 

Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo; b) pelos 

dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, 

aqueles SERVIDORES que não recebiam seus salários no último dia do 

mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme 

artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, razão pela qual fazem JUS à referida 

DIFERENÇA. A pretensão da parte Requerente MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no 

sentido de que os SERVIDORES ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao 

ACRÉSCIMO da DIFERENÇA decorrente da CONVERSÃO de seus 

VENCIMENTOS para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses 

casos, a JURISPRUDÊNCIA dos TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no 

sentido de que o PODER EXECUTIVO causou PERDAS aos seus 

SERVIDORES e MEMBROS, VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE 

de VENCIMENTOS quando fixou a URV do último dia do mês de 

competência como base para a conversão dos vencimentos. A propósito: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 
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trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM 

URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014)”. “1) DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 
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144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004922-49.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CLAUDIANA 

ANICETO DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, 

em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração 

e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, realizado em 21/05/2006, conforme Termo 

de Posse datado de 21 de junho de 2006, para o cargo de técnico de 

enfermagem, Referência CE-13. Estende afirmando que com o advento da 

Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6084410. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

8168570 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem 

subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A 

parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8708155 rechaçando 

as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se 

trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as 

PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 
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SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 8168570). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (13/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CLAUDIANA ANICETO DE SOUZA em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 
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de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 
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REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004741-48.2017.8.11.0015 AUTOR: 

KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público, realizado em 04/07/2008, conforme 

Termo de Posse datado de 28 de julho de 2008, para o cargo de professor 

com lic. plena em pedagogia, 40h, Referência CE-20. Estende afirmando 

que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 171 de 587



conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao 

ID. Num. 6048074. CITAÇÃO ao ID. Num. 6736489. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7968858 arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8021439 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7968858). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (11/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por KEILA REGINA MORAES DA SILVA SOUZA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 172 de 587



março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 
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ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005131-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005131-18.2017.8.11.0015 AUTOR: 

VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por VILMA 

MARQUES DE OLIVEIRA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na 

remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem 

como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente foi 

aprovada no Concurso Público, e foi realizado em 21/05/2006, conforme 

Termo de Posse datado de 30 de abril de 2008, para o cargo de operador 

de operário braçal, Referência CE-04. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6131555. 

CITAÇÃO ao ID. Num. 6736114. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 7968291 arguindo em preliminar a ilegitimidade 

ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 8695581 rechaçando as exposições 

contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 7968291). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “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 originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 
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fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (19/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por VILMA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) 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, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 
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DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 
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7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002026-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDO DA 

SILVA MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 14/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002034-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002039-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIENE FERREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 14/04/2020 Hora: 17:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA OAB - MT19973/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002040-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ALEX JUNIOR 

PEREIRA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HIAGNA MORGANA 

MAGALHAES VIEIRA POLO PASSIVO: ROMA EMPREENDIMENTOS 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: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERRAS DE JESUS (REQUERENTE)

ELSON HELIO NEVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DAS GRACAS BRUSTOLON PEREIRA (REQUERIDO)

CLAUDINEI PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001864-04.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011028-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EPAMINONDAS CREMA DA SILVA (TESTEMUNHA)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011028-90.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) requerida(s) da presente demanda 

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA para que se manifeste nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da não localização de sua 

testemunha.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002048-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002048-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHEL ROCHA 

DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002054-93.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHEL ROCHA 

DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013067-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DAMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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 COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013067-94.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002059-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002059-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHEL ROCHA 

DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010934-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CHEROBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010934-91.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010531-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010531-42.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto pela parte ANA PAULA ALMEIDA 

FERRACIOLLI é TEMPESTIVO, bem como, que a parte recorrente requereu 

os benefícios da gratuidade da justiça. Certifico ainda que o RECURSO 

INOMINADO interposto pela parte OI MÓVEL S.A é TEMPESTIVO, bem 

como que a parte recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro 

do prazo legal. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002074-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO SOARES OAB - MG88196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002074-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO ARAUJO SOARES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 179 de 587



15/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002075-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELLI KATHERINE ALBRING DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002075-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHAELLI 

KATHERINE ALBRING DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAM EDGAR MENZEL ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT22152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002077-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADAM EDGAR 

MENZEL ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA 

ALMEIDA FERRACIOLLI 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002078-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002078-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MICHEL ROCHA 

DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005201-35.2017.8.11.0015. AUTOR(A): APARECIDO JOSE DE MELO REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003940-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILCE RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003940-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DENILCE RODRIGUES VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 
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suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003853-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELITON VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003853-45.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELITON VIEIRA DIAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007293-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDILIA HOCHMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007293-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDILIA HOCHMANN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007242-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007242-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLERES DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003957-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDA OLIVEIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1003957-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ORLANDA OLIVEIRA BUENO 
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REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006398-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELAMAR DE QUEIROZ PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006398-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESTELAMAR DE QUEIROZ 

PORTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006481-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006481-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDREA LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006525-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE KAMINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006525-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE KAMINSKI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 
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efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007922-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI REGINA COLETO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007922-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANI REGINA COLETO 

CORREIA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005323-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005323-14.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA SILVA DE 

JESUS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006011-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARTINHA DE JESUS CARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006011-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARILENE MARTINHA DE 

JESUS CARDIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a 

parte promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e 

Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em 

trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o 

n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLETE FAXO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001147-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IZOLETE FAXO MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005317-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAMPOS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005317-07.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA CAMPOS 

DE PAIVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012459-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSA SOLANGE DE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012459-96.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ENILSA SOLANGE DE LIMA DA 

SILVA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente 

a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001618-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA FERRATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001618-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONE APARECIDA 

FERRATTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 
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individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005146-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): RONALDO JOSE DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA PASCHOALOTTO ZANUTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004778-75 .2017.8 .11 .0015.  AUTOR(A) :  MARIA  REGINA 

PASCHOALOTTO ZANUTTO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Postulou a parte promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, 

CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva 

em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob 

o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012085-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZA MARIA LEMOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012085-80.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROZA MARIA LEMOS DE SOUZA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a 

suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, 

STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010613-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010613-44.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO SOARES REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010558-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010558-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CARMEN TODESCATTO DE 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte 

promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema 

Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 

2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010590-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GRITTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010590-98.2017.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO SERGIO GRITTI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a parte promovente a suspensão 

do feito com fulcro no art. 104, CDC e Tema Repetitivo 589, STJ, em razão 

da existência de Ação Coletiva em trâmite na Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca sob o n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 

258383. Contudo, referido pedido não merece guarida. Isto porque, 

consoante entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 

104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior 

à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 

589 do STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido 

de suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do 

CPC, intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação 

de sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO ANTONIO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ROMFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000076-81.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: NILSO ANTONIO SOARES 

EXECUTADO: SILVIA ROMFIM Vistos etc. A parte exequente trouxe aos 

autos 06 cheques emitidos pelo executado em 14/05/2019. É cediço que o 

prazo da prescrição para propositura da execução do cheque é de 06 

meses contados a partir do último dia para apresentação do título, 

conforme dispõe o artigo 59, da Lei 7.357/85, in verbis: “Art. 59. 

Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.” 

Desse modo, determino que a parte autora, querendo, em 15 dias, 

promova a adequação do rito processual, sob pena de indeferimento da 
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inicial a teor dos arts. 330 e 485, incisos I e IV, todos do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006354-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEILDO DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006354-06.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: ELEILDO DE PAULA Vistos etc. Pedidos das partes 

exequente e executada para liberação do bloqueio efetuado sobre o 

veículo Honda, placas NJH7187, uma vez que o executado quitou 

totalmente a dívida e o exequente informou a desistência da ação, motivo 

pelo qual foi proferida sentença extintiva em Id. 17006946. Sendo assim, 

acolho os pedidos e determino a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema RENAJUD no prontuário do veículo indicado em Id. 10971176, a 

ser efetivada desde logo pelo staff do Gabinete. Junte-se o extrato da 

operação. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000133-02.2020.8.11.0015

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

CLAUDIO ARLINDO MENDES COLLA OAB - 045.572.451-29 

(REPRESENTANTE)

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000133-02.2020.8.11.0015. REPRESENTANTE: CLAUDIO ARLINDO 

MENDES COLLA REQUERIDO: MAKING OF EVENTOS LTDA - ME Vistos 

etc. Solicite-se nova data de audiência ao Juízo Deprecante, a fim de que 

possa ser dado fiel cumprimento a finalidade da missiva distribuída neste 

Juízo. Conste no ofício que, decorrido o prazo de 30 dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, independentemente de 

nova determinação. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007168-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA KELLY PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA FERREIRA NINAVIA OAB - SP380330 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007168-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARLA KELLY PANIAGO 

MIRANDA DOS SANTOS REQUERIDO: DECOLAR. COM LTDA., AVIANCA 

Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou 

da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de 

retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009823-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SESTARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009823-89.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PAULO CESAR SESTARI REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013404-32.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MISSEL (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINA SUZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS OAB - MT23316/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013404-32.2015.8.11.0015. REQUERENTE: VINICIUS MISSEL, AMANDA 

CRISTINA SUZIN REQUERIDO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA 

Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou 

da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de 

retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006964-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CAETANO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006964-37.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DEBORA CAETANO LEANDRO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 
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contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008472-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CINTRA VASCONCELOS ROSSINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008472-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PATRICIA CINTRA 

VASCONCELOS ROSSINI REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008358-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008358-79.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALDEMIR MIRANDA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009106-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE DE SOUZA ALVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009106-14.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ZENILDE DE SOUZA ALVARES 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001307-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HISTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001307-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP REQUERIDO: CARLOS HISTER Vistos etc. Em atenção aos princípios 

do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009169-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO CANDIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009169-73.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VERBO ESCOLA DE IDIOMAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: DANIEL FRANCISCO CANDIDO Vistos etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010653-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA VIECZOREK OAB - RS72702 (ADVOGADO(A))

MICHELE SENISE MARTINS OAB - RS62547 (ADVOGADO(A))

AQUILES E SILVA MACIEL OAB - RS109422 (ADVOGADO(A))

MANOELI LIPRERI OAB - RS97130 (ADVOGADO(A))

PATRICIA DE LA ROCHA BICA OAB - RS61920 (ADVOGADO(A))

FERNANDO JOSE LOPES SCALZILLI OAB - RS17230 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA SOUTO JARDIM BARBOSA OAB - RS40491 (ADVOGADO(A))

LAURA CORADINI FRANTZ OAB - RS60833 (ADVOGADO(A))

MARCELO BAGGIO OAB - RS56541 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS LOPES SCALZILLI OAB - RS16581 (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE SOUZA SCALZILLI OAB - RS61716 (ADVOGADO(A))

DANTON VITURINO RAMOS NETO OAB - RS27369 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010653-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ADRIANO PEREIRA - 

ME REQUERIDO: CREDEAL MANUFATURA DE PAPEIS LTDA Vistos etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006807-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DAIANE ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006807-30.2019.8.11.0015. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULA 

DAIANE ALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WELINGTON FAVERO 

PEREIRA Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da 

dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual 

juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008756-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA DA SILVA TIESEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008756-89.2019.8.11.0015. REQUERENTE: TEREZINHA APARECIDA DA 

SILVA TIESEN REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012707-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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 TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012707-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JUREMA ROSA DE MORAES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005958-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMERSON SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005958-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: CLEMERSON SILVA Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010619-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PINTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010619-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR PINTO DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011390-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE JUSTO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011390-58.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDIONE JUSTO PAULINO 

REQUERIDO: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA Vistos etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012707-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LEITE DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012707-74.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BRENDA LEITE DE MELLO 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001327-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001327-42.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOUZA PACHECO & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011521-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTAO COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS OAB - MT23545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011521-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTAO COELHO DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008220-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO OAB - MT25238/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008220-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE LUIZ CAMPOS DE 

SOUZA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000052-87.2019.8.11.0015. REQUERENTE: EDER JUNIOR DE CARVALHO 

REQUERIDO: PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 190 de 587



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTINA PIGOSSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004793-44.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA CRISTINA 

PIGOSSO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Postulou a 

parte promovente a suspensão do feito com fulcro no art. 104, CDC e 

Tema Repetitivo 589, STJ, em razão da existência de Ação Coletiva em 

trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca sob o 

n.º 2729-15.2016.811.0015, cód. 258383. Contudo, referido pedido não 

merece guarida. Isto porque, consoante entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 

Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Por fim, insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado. Isto posto, indefiro o pedido de 

suspensão do processo. Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, 

intimem-se as partes, após tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000916-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDIA APARECIDA 

FERNANDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Defiro o 

pedido de aditamento da inicial consignado na petição de emenda de Id. 

29019016 nos termos do art. 329 do CPC, visto que ainda não houve a 

triangularização da relação processual. Cite-se a parte requerida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Assim como, intime-se a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Serve a presente como mandado, ofício, carta precatória, 

carta de intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 26 

de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MISGLEI VIEIRA ABREU FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA CAROLINA VIEIRA LEAO OAB - MT22565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIO JUNIOR MANIQUE BARRETO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002092-08.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MISGLEI VIEIRA 

ABREU FERRAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BARBARA 

CAROLINA VIEIRA LEAO POLO PASSIVO: GREGORIO JUNIOR MANIQUE 

BARRETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012928-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS BADINI VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL GERALDI GOMES OAB - RJ143416 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012928-74.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 03/04/2020 10:45, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. THAIS BADINI VIEIRA CPF: 

087.068.057-95, ERCILIO MARTINI JUNIOR CPF: 010.477.979-92 Endereço 

do promovente: Nome: THAIS BADINI VIEIRA Endereço: RUA DAS 

PEREIRAS, 369, - ATÉ 501/502, JARDIM PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 

78556-150 Endereço do promovido: Nome: BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: AVENIDA BRASIL, 

673, - ATÉ 999 - LADO ÍMPAR, SANTA EFIGÊNIA, BELO HORIZONTE - MG 

- CEP: 30140-000 Sinop, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

- TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002095-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FIRMINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002095-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JURANDIR 

FIRMINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE BONFIM MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002097-30.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIANE BONFIM 

MAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI POLO PASSIVO: AVON 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ALBERTON MANDOLA (AUTOR)

ADIR LUIZ ALBERTON (AUTOR)

CAMILA ALBERTON DA SILVA (AUTOR)

MARISETE ANA ALBERTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1002098-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADIR LUIZ 

ALBERTON e outros (3) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

NATALI GUARNIERI, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS, 

MARCIA ANA ZAMBIAZI 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: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 15/04/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 370171 Nr: 16782-93.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR BOTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO SANCHES 

- OAB:26501-O/MT

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 11/03/2020, às 14:00 horas.

 Após, devolva-se à Comarca de origem com as cautelas e homenagens 

de estilo.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 342564 Nr: 17706-41.2018.811.0015

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LEONARDO GARCIA VENIT, RUAN 

FELIPE DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT

 Vistos etc.

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no art. 81, § 3º, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido.

O delito supostamente praticado pelos indiciados está tipificado no artigo 

28 da Lei nº 11.343/2006 e encontra-se fulminado pela prescrição da 

pretensão punitiva, tudo como bem apontou o PARQUET em sua 

manifestação.

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 115 do Código Penal 

c.c. art. 30 da Lei nº 11.343/2006, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

dos supostos autores do fato GABRIEL LEONARDO GARCIA VENIT e 

RUAN FELIPE DOS SANTOS BEZERRA, e, por consectário jurídico lógico, 

JULGO EXTINTO o presente feito.

 Visando o trânsito em julgado da sentença, intime-se os indiciados na 

pessoa de um dos defensores públicos locais, que nomeio como defensor 

dativo para esse fim, a dispensar outras diligências e morosidade na 

entrega efetiva da prestação jurisdicional e despesas estéreis, de pouca 

valia, para a localização pessoal ou intimação editalícia de réu, conforme 

orientação do STF no habeas corpus n° 60.014, DJU 27/08/1982, p. 8.179, 

RT 568/386.

Certificado o lapso preclusivo recursal, proceda-se às comunicações 

necessárias, anote-se, baixe-se e arquive-se, sem quaisquer custas ou 

despesas judiciais.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342564 Nr: 17706-41.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LEONARDO GARCIA VENIT, RUAN 

FELIPE DOS SANTOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT

 INTIMAÇÃO DA DRA. MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES para tomar 

ciência da expedição de certidão de URH, nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345769 Nr: 771-86.2019.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15677

 INTIMAÇÃO DA DRA. MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES para tomar 

ciência da expedição de certidão de URH nestes autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005058-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005058-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DEVANILSON DA COSTA 

LIMA REQUERIDO: ALESSANDRO LEMES Vistos etc. Postulou a parte 

promovente no Id. 28956929, pela tentativa de citação da parte 

promovente por meio de oficial de justiça, tendo em vista a impossibilidade 

de citação via A.R. e pela designação de nova data para audiência de 

conciliação. Desse modo, expeça-se mandado de citação/intimação, que 

deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, no endereço declinado na 

petição anteriormente mencionada. Para tanto, designe-se nova data para 

audiência de conciliação, conforme critérios e pauta deste Juizado e 

intimem-se as partes, fazendo constar as advertências legais em caso de 

falta injustificada. Restando negativa a diligência, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito. 

Serve a presente como mandado, ofício, carta precatória, carta de 

intimação/citação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012451-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILASIO LISETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012451-51.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VILASIO LISETE PEREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Pretensão anulatória de lançamento tributário, com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Vilásio Lisete Pereira em face de 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Em 

detida análise do feito, verifico que a parte promovente não trouxe aos 

autos elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão da tutela, previstos no artigo 

300 do Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque a 

documentação coligida aos autos não dá o necessário suporte à 

concessão da tutela de urgência, uma vez não evidenciado a 

probabilidade do direito. No caso em apreço não restou evidenciado o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, a 

teor das certidões agregadas no Id. 29329352 e Id. 29329353 a parte 

promovente possui execuções fiscais em seu nome, atinentes à outras 

CDA’s, razão pela qual a suspensão da CDA objeto dos autos não surtiria 

qualquer efeito prático, eis que a parte promovente permaneceria com 

dificuldades em sua atuação junto aos bancos e financeiras, conforme 

alegado, restando assim ausente o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Ainda, quanto à alegada cobrança indevida, em razão do 

promovente não ser parte da sociedade empresarial quando da época do 

fato gerador, bem como da prescrição da CDA, são questões que 

necessitam de uma análise acurada dos documentos que instruem a 

exordial, sobretudo das normas que regem a matéria, o que somente será 

possível depois de estabelecido o contraditório. Portanto, necessário 

submeter os fatos ao contraditório, a possibilitar à parte adversa o 

conhecimento e manifestação quanto ao litígio em apreço, em sua regular 

antítese, sobretudo a fim de fornecer uma decisão mais segura a respeito 

do caso, sendo impositiva a dilação probatória e a submissão do feito ao 

crivo do contraditório, resguardada a ampla defesa, corolários do due 

process of law. Ainda, importa destacar que para a concessão da tutela 

de urgência, é necessária a presença simultânea dos dois requisitos, a 

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

processo. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente ao indeferimento 

da medida. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ausentes os 

requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP 

(REQUERENTE)

PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001215-68.2020.8.11.0015. REQUERENTE: PLASNORTE COMERCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME, S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE 

CEREAIS - EPP REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Pretensão de obrigação de fazer, c/c 

repetição do indébito, com pedido de liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Plasnorte Comércio de Embalagens EIRELI ME. e S 

Pacola Comércio e Transporte de Cereais EPP em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 
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processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em 

Juízo de cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de 

urgência não merece acolhida. No caso sob análise, neste incipiente 

momento processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos 

necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, 

para a comprovação da tese expendida pela pelo promovente é impositiva 

a dilação probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do 

contraditório. Isso porque não existe razoabilidade para este Juízo admitir, 

logo no início da demanda, que as empresas promoventes se amoldam às 

classificações exigidas para adesão à modalidade “Tarifa Branca” 

instituída pela Resolução Normativa nº 733/2016 da ANEEL – Agência 

Nacional de Energia Elétrica, visto que demanda uma análise acurada e 

aprofundada dos documentos e das questões que permeiam a matéria, o 

que somente será possível depois de estabelecido o contraditório. 

Outrossim, a questão suscitada é essencialmente de mérito e seu 

esgotamento na atual fase processual se mostra temerária, porquanto 

para a situação em testilha é indispensável o estabelecimento do 

contraditório, especialmente para que não reste inútil a defesa que venha 

a ser apresentada pelo promovido. Ainda, o pedido liminar constitui medida 

de caráter satisfativo, em vista da difícil reversibilidade do provimento. O 

pleito se equivale a matéria de mérito, de forma que convém analisá-lo 

definitivamente no momento adequado. Dessa forma, não é possível 

admitir a tese como fundada o suficiente para garantir o adiantamento da 

tutela, uma vez que se revela temerária nessa conjuntura ainda um tanto 

fluida. Portanto, necessário submeter os fatos ao contraditório, a 

possibilitar à parte adversa o conhecimento e manifestação quanto ao 

litígio em apreço, em sua regular antítese, sobretudo a fim de fornecer uma 

decisão mais segura a respeito do caso, sendo impositiva a dilação 

probatória para análise do pedido. Ainda, importa destacar que para a 

concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos 

dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Isto é, a ausência de um deles leva fatalmente 

ao indeferimento da medida. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

promovente em relação à parte promovida. Isto posto, estando o Juízo 

adstrito ao pedido liminar formulado, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida. Ausente a probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. 

Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do CDC, 

dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, compete 

à parte promovida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos ou 

impeditivos do direito da requerente. Não obstante, o fato da parte autora 

tentar esgueirar-se da audiência de conciliação, que é regra no direito 

processual em vigor, não encaminha direto a dispensa da solenidade. Pelo 

contrário, a audiência deve ser mantida, valorizando a conciliação, a 

cooperação das partes, a probidade e a boa-fé, a proporcionalidade e a 

razoabilidade, assim como a dialeticidade. Portanto, cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001915-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANE ANGELICA FREITAG (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001915-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: GIANE ANGELICA FREITAG 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Ação de 

cobrança, c/c obrigação de não fazer, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Giane Angélica Freitag em face de 

MTPREV, devidamente qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 
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ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

documentação apresentada pela parte autora juntamente com a petição 

inicial dá suporte, nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, 

uma vez que evidencia a probabilidade do direito invocado. Descontos 

aparentemente indevidos efetuados no holerite da parte promovente, 

conforme arestos a seguir destacados: “MANDADO DE SEGURANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – 

CARGO COMISSIONADO – DESCONTO REFERENTE A ESSA PARCELA 

(11%) – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

ORDEM CONCEDIDA. É ilegal o desconto previdenciário efetuado sobre a 

gratificação por cargo comissionado exercido pelo servidor em razão de a 

incidência ocorrer tão somente sobre o valor do salário que ele recebe na 

função efetiva, por ser a única remuneração que a legislação 

previdenciária contempla para efeitos de aposentadoria. (MS 

107508/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012)”. (TJ-MT - 

MS: 01075084220118110000 107508/2011, Relator: DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 11/05/2012); “TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FUNÇÃO 

COMISSIONADA/GRATIFICADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO STJ SOBRE 

A NÃO-INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.783/99. 

PRECEDENTES. 1. A 1ª Seção assentou, no julgamento do EREsp 549.985, 

de relatoria do Min. Luiz Fux, o entendimento segundo o qual, no regime da 

Lei n. 9.783/99, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da 

retribuição devida a servidor público pelo exercício de função 

comissionada, parcela essa não incluída no conceito de "remuneração de 

contribuição", definido no art. 1º da referida Lei. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 966456 / SC, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto 

Martins, D.J. 27.11.2007) 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg 

no REsp: 967268 RS 2007/0159918-0, Relator: Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/05/2009, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20090612 --> DJe 12/06/2009); “RECURSO 

INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JAGUARI. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBE O TERÇO DE FÉRIAS, ABONO PERMANÊNCIA, 

FUNÇÃO GRATIFICADA (GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO OU RESPONSÁVEL 

PELA DIREÇÃO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ATIVIDADE DE 

SUPORTE PEDAGÓGICO, GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE DOCÊNCIA 

EM CLASSE DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA 

SÉRIES INICIAIS, E GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO EM ESCOLA DE 

DIFÍCIL PROVIMENTO) E CONVOCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. A natureza 

contributiva e solidária do Regime de Previdência impossibilita que a 

contribuição ocorra sem o correspondente benefício previdenciário 

efetivo. Ou seja, a contribuição previdenciária deve efetivar-se apenas 

sobre as parcelas que incorporam os proventos de aposentadoria dos 

servidores, não sendo razoável que sejam descontadas sobre rubricas 

que não integrarão o benefício previdenciário. É imperativo que se diga, 

aqui, que a preservação do equilíbrio financeiro prevista no caput do art. 

40 da Constituição Federal em análise deve ser observada não apenas em 

relação ao fundo de previdência, mas também aos vencimentos salariais 

dos contribuintes, sendo medida completamente desarrazoada o cálculo... 

da contribuição obrigatória do servidor sobre parcelas que, 

posteriormente, ele não receberá quando do implemento dos requisitos 

para a sua aposentadoria. Com efeito, nas questões relacionadas à 

previdência, deve-se atentar ao princípio da equidade entre o respectivo 

regime e seus contribuintes, para que se evite o enriquecimento ilícito de 

qualquer dos lados em detrimento do outro, impondo-se a necessidade de 

evitar o descompasso entre o que se paga e o que se recebe. Assim, 

tratando-se as rubricas relativas ao terço de férias, ao abono 

permanência, à função gratificada (gratificação de direção ou responsável 

pela direção, gratificação pelo exercício em atividade de suporte 

pedagógico, gratificação pelo exercício de docência em classe de 

educação infantil e ensino fundamental para séries iniciais, e gratificação 

pelo exercício em escola de difícil provimento) e à convocação para 

substituição de vantagens não incorporáveis, não devem servir como 

base de cálculo da contribuição previdenciária RECURSO INOMINADO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007975550, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Pedro de Oliveira 

Eckert, Julgado em 30/05/2019)”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007975550 

RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Data de Julgamento: 

30/05/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 12/06/2019); “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO 

GRATIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. Somente a partir do momento em que a gratificação da função 

passa a fazer parte do vencimento do cargo efetivo, integrante a base de 

proventos de aposentadoria, o recolhimento da respectiva contribuição se 

tornará devido”. (TJ-MS - APL: 08008978820158120024 MS 

0800897-88.2015.8.12.0024, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 08/06/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2016); Assim, a matéria em questão não necessita de maiores 

considerações para deliberação, ainda que nesse momento incipiente do 

feito, mormente considerando o conjunto fático-probatório ancorado pela 

parte promovente. Com isso, ressalta probabilidade de razão à parte 

autora, sobretudo quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto o promovido, ao que se denota, está mantendo a 

incidência de contribuições previdenciárias sobre a quantia paga a título 

de comissão percebida pela parte promovente. Isso é sintomático, afluindo 

efetivo perigo de dano. Perigo de dano ou prejuízo a ser contornado desde 

logo. Noutro giro, o provimento a ser adiantado provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do 

CPC. Basta a revogação da decisão de suspensão. Dessa forma, estando 

preenchido, na hipótese, os elementos de convicção para concessão da 

tutela de urgência, em vista do direito alardeado, possível se mostra o 

deferimento da tutela pretendida. Isto posto, presentes os requisitos para 

atender a tutela de urgência. Previsão do citado art. 300 do CPC, hei por 

bem determinar a imediata suspensão dos descontos previdenciários 

sobre os valores percebidos pela parte promovente a título de comissão, 

denominada em seu holerite com a sigla “FDE. SECRET. ESC/PEB. ”, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Com fulcro no art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso a audiência de conciliação 

ou mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001887-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001887-76.2020.8.11.0015. AUTOR: ROSANE PADILHA DOS SANTOS 

REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Pretensão declaratória de 

inexistência de débitos, c/c indenizatória por danos morais, com pedido 

liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Rosane Padilha dos 
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Santos em face de Telefônica Brasil S.A, devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia o cancelamento dos débitos e da linha telefônica (11) 

93020-0083, sob o argumento de que não lhes pertence. Todavia, o 

pedido em voga extrapola os elementares limites de algo provisório como é 

e deve ser a tutela de urgência, inclusive por conta da possibilidade, se 

atendida a pretensão, de irreversibilidade do provimento, o que é defeso 

no art. 300, § 3º, do CPC. Assim, neste incipiente momento processual, 

cabível, apenas, uma espécie de minus, algo temporário, até que seja 

acertado definitivamente o direito. Assim será decidido. A parte 

promovente afirma que desconhece o débito de R$ 84,99 referente à linha 

telefônica (11) 93020-0083 lançada em seu nome, bem como declara que 

nunca residiu no Estado de São Paulo. É cediço que a parte promovente 

nega o débito referente à linha telefônica, todavia este Juízo pode e deve 

considerar a presunção de boa-fé das alegações autorais. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. A jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade lógica de 

exigir prova negativa, ainda mais em causa envolvendo relação 

consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos tribunais: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA 

TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO REGISTRO DE 

INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO, POR FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO DA 

AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

GERADORA DA NE7GATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Aliado a isto, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação à eventual 

negativação dos dados da parte promoventes. Isso é sintomático, afluindo 

efetivo perigo de dano. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora que se diz afetada, 

segundo a tese. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido em tutela de urgência, com espeque no 

art. 300 do CPC, a fim de determinar à parte promovida que suspenda o 

débito de R$ 84,99 e a linha telefônica (11) 93020-0083, ambos vinculados 

no nome da parte promovente, além de vedar a inserção do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao referido débito, 

até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do 

primeiro grau processada gratuitamente, postergo a análise do pedido 

para o momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-54.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE SANT ANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001882-54.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA DE SANT ANA 

REQUERIDO: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória 

de urgência, aviada por Camila de Sant’ana em face de CIB Consultoria 

Administração e Participações S/A, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 
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DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005835-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005835-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VALDECI DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Dispõe o art. 291 do CPC que a toda causa deverá ser 

atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido 

pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. Tal 

imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, uma 

vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 é 

vedada a liquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, intime-se o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se 

Cumpra-se. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000945-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000945-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. 

Pretensão cominatória de obrigação de fazer com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Crisleide Ribeiro Sanches em face 

Estado de Mato Grosso, ambos qualificados. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, completar a petição inicial, no tocante aos 

fundamentos jurídicos de seu pedido, eis que se trata de requisitos da 

peça exordial, a teor do art. 319, inciso III, do CPC, sob pena de inépcia e 

consequente extinção do processo, a teor dos arts. 321, parágrafo único, 

330, inciso I, e 485, inciso I, todos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES GONZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GONZATTI RIBEIRO OAB - MT25790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001877-32.2020.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE LURDES GONZATTI 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de 

nulidade de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito, com 

pedido de liminar em tutela provisória de urgência, aviada por Maria de 

Lurdes Gonzatti, em face de Banco BMG S.A, ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação 

apresentada pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, 
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nessa sede de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que 

evidencia a probabilidade do direito invocado. A parte promovente afirma 

que está sendo “descontado do seu salário o valor de R$ 49,90 referente 

a uma operação de cartão de crédito que não contratou” – Id. 29570320, 

p. 17. É cediço que a parte promovente nega a aludida contratação, 

todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das 

alegações autorais. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do 

qual, à evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de 

prova do que para ele é inexistente. A jurisprudência pátria reconhece a 

inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em causa 

envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento dos 

tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NE7GATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Aliado a isto, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação à eventual 

negativação dos dados da parte promoventes. Isso é sintomático, afluindo 

efetivo perigo de dano. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora que se diz afetada, 

segundo a tese. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, defiro 

o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, a fim de 

vedar à parte promovida de efetuar descontos do valor de R$ 49,90 a 

título de cartão BMG no salário da parte promovente, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Inverto o ônus da prova neste feito. Cite-se 

a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente como carta precatória, 

ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001982-09.2020.8.11.0015. REQUERENTE: SILEZIA RODRIGUES PEREIRA 

PAIAO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Pretensão declaratória 

de inexistência de relação jurídica, com pedido de obrigação de não fazer, 

c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais, com 

pedido de tutela provisória de urgência, aviada por Silezia Rodrigues 

Pereira Paião em face de Banco BMG S.A, ambos qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “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”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 
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objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

autora postula em sede de liminar, a suspensão dos descontos realizados 

em seu benefício previdenciário. Alegou que sem qualquer solicitação, a 

parte promovida providenciou a reserva de margem consignável (RMC) em 

junho de 2017. A tese é de inexistência de contração. Trata-se de 

afirmação de fato negativo em virtude do qual, à evidência, não se pode 

exigir da parte demandante produção de prova do que para ele é 

inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente ser 

contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). É cediço que a parte 

promovente nega a contratação e consequente vínculo jurídico com a 

demandada, todavia este Juízo pode e deve considerar a presunção de 

boa-fé das alegações autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade de 

descontos não reconhecidos pela parte autora, mormente pelo fato de 

tratar-se de descontos realizados em seu benefício previdenciário, o qual 

é utilizado para sua subsistência. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão dos descontos, ao menos 

até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, 

sendo possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. Outrossim, convém destacar a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, 

levando-se em conta os conceitos de consumidor e de fornecedor 

estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte 

promovida está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo. Por conta dessa nuance, a pretendida inversão do 

ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

posto que da exposição dos fatos afloram alegações verossímeis que 

podem configurar vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte 

autora em relação à parte requerida. É o entendimento emanado pelos 

tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. 

PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DO RÉU. Nas ações em 

que o autor nega a existência de negócio jurídico firmado entre as partes, 

o ônus de provar a existência do contrato é da parte ré, diante da 

dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG - AC: 

10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 

15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à requerida que promova a suspensão dos descontos 

de cartão de crédito realizados no benefício previdenciário da parte 

promovente, no prazo de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos 

ou impeditivos dos direitos da parte requerente. Quanto ao pleito de justiça 

gratuita, sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de 

jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001874-77.2020.8.11.0015. REQUERENTE: JULIO CESAR SILVA MORAES 

TAVARES REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos morais, com pedido de liminar em tutela provisória de urgência, 

aviada por Júlio César Silva Moraes Tavares em face de Anhanguera 

Educacional e Anhanguera - Uniderp, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“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”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
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dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. A tese é a de inexistência de relação 

jurídica. Trata-se de afirmação de fato negativo em virtude do qual, à 

evidência, não se pode exigir da parte demandante produção de prova do 

que para ele é inexistente. De ver, assim, nas circunstâncias, obviamente 

ser contraproducente exigir qualquer vestígio da relação jurídica dita 

inexistente, sob pena de impingir ao litigante que aparenta boa-fé o 

insustentável dever de produzir prova diabólica. A jurisprudência pátria 

reconhece a inviabilidade lógica de exigir prova negativa, ainda mais em 

causa envolvendo relação consumerista. Sobre o tema, é o entendimento 

dos tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO 

CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE 

TUTELA DE URGÊNCIA TENDENTE À EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA 

DO REGISTRO DE INADIMPLENTES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO 

CRÉDITO, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

RECURSO DA AUTORA IRRESIGNAÇÃO FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA GERADORA DA NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE 

AUTORA PROVAR FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ASPECTO QUE 

POR SI SÓ AUTORIZA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA. 

TESE ACOLHIDA. (...)” (REsp 1630659/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018). RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40126462020188240900 Joinville 

4012646-20.2018.8.24.0900, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 

06/12/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA 

DIABÓLICA.RETIRADA DE NOME DO SPC/SERASA. TUTELA DE 

URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 . Afigura-se 

recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em 

seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou 

seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a 

análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja 

validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. 

A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o 

julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível 

a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, 

todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos 

deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos. 4. 

Recurso provido”. (TJ-ES - AI: 00212647120168080048, Relator: JORGE 

DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 13/03/2017, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2017). É cediço que a parte 

promovente nega qualquer vínculo jurídico com a demandada, todavia este 

Juízo pode e deve considerar a presunção de boa-fé das alegações 

autorais. Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade da negativação dos dados da 

parte autora perante os órgãos de proteção ao crédito, se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Promana pessoa 

caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com 

efeito, a negativação tem como consequência primordial o norteamento de 

concessões de crédito em geral, naturalmente negados aos inseridos nos 

cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da restrição, ao menos até o 

julgamento final da demanda, não trará prejuízos à parte promovida, sendo 

possível a sua reversão a qualquer momento caso constatada a 

improcedência dos pedidos. O que, por consectário, não se estende à 

parte promovente, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a 

anotação de negativação causa aos negócios cotidianos. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. É o 

entendimento emanado pelos tribunais pátrios: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUTOR NEGA QUE FIRMOU 

CONTRATO COM A PARTE RÉ. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. 

ÔNUS DO RÉU. Nas ações em que o autor nega a existência de negócio 

jurídico firmado entre as partes, o ônus de provar a existência do contrato 

é da parte ré, diante da dificuldade de se produzir prova negativa”. (TJ-MG 

- AC: 10707150161495001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 15/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 29/09/2016). Sendo assim, como direito básico do consumidor, 

a postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, 

DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, 

a fim de determinar à parte promovida que exclua o nome da parte 

promovente nos cadastros de proteção ao crédito, onde o inseriu por 

conta desta questionada relação jurídica, no prazo de até 05 dias, sob 

pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso, com a juntada do respectivo comprovante até audiência preliminar. 

Defiro a inversão do ônus da prova, devendo a parte requerida 

demonstrar a legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os 

órgãos de proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a 

ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a 

pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de 

até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004542-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PROCESSO: 1004542-89.2018.8.11.0015. 

REQUERENTE: DANIEL GOMES DA SILVA. REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

DANIEL GOMES DA SILVA em desfavor de MUNICIPIO DE SINOP, ambos 

qualificados. 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. Decido. Do 

Julgamento Antecipado: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

MÉRITO: Segundo narra a inicial, mediante concurso público a parte autora 

passou a integrar o quadro de servidores públicos efetivos do requerido a 

partir de 01 de março de 2007. Contudo, durante o período laboral não 

recebeu recomposição da diferença resultante da conversão do cruzeiro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 201 de 587



real para URV aos servidores públicos, ocorrida no ano de 1994, 

proveniente da Lei Federal n 8.880/94, ocasionando redução salarial no 

equivalente a 11,98%. Pleiteia o recebimento desta diferença. Ora, no dia 

03/08/2016 transitou em julgado acórdão, proferido em sessão plenária 

ocorrida em 26/09/2013, no Supremo Tribunal Federal (STF) que, por 

unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 

561836, com repercussão geral reconhecida, interposto pelo Estado do 

Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça potiguar 

(TJ-RN) que determinou a conversão dos vencimentos de uma servidora 

do Executivo, de cruzeiros reais para a Unidade Real de Valor (URV), com 

base na Lei federal n. 8.880/1994. De acordo com a decisão do STF, o 

percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa 

de ser aplicado a partir do momento em que houve reestruturação da 

remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados. 

Portanto, 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 reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Ocorre que em 21 de 

dezembro de 2011, a Lei Municipal de Sinop nº. 1.604, reestruturou o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do 

Município de Sinop, Esta Lei instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura de Sinop - MT, de 

suas Fundações e Autarquias, destinado a organizar os cargos públicos 

de provimento efetivo. Sendo que a partir de então começou a correr o 

prazo prescricional quinquenal para ações de cobrança que visem o 

recebimento da diferença proveniente da Lei Federal nº. 8.880/1994. 

Considerando que a parte promovente ingressou com a ação em 

26/04/2018, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória, uma vez que 

transcorrido o lapso temporal de cinco anos desde a restruturação da sua 

carreira até o ajuizamento da ação. Isto posto, forte no art. 487, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com 

resolução de mérito, para, ainda, DECLARAR e reconhecer a ocorrência 

da prescrição. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos art. 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014783-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA KELLY DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014783-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIA KELLY 

DA SILVA CARDOSO. REQUERIDO(A): VIVO S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, 

I, do CPC. Por oportuno, destaco que as sentenças proferidas no âmbito 

dos Juizados Especiais seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 

da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

proposta por ADRIA KELLY DA SILVA CARDOSO em face de VIVO S.A. 

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza 

dano moral indenizável. Em observância ao princípio da primazia do mérito, 

insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, por não vislumbrar causa 

impeditiva, relego à análise das preliminares suscitadas e passo ao 

julgamento do pedido. De início, observo aplicarem-se ao caso as 

disposições do CDC, pois, nos termos do art. 17 do referido diploma legal, 

equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do evento. Pois bem. 

Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 26645772 – pág. 05), em 

11/12/2015 a promovida negativou a parte autora por um débito de R$ 

137,17 vinculado ao documento de origem nº 232578004. Em sede de 

contestação, a promovida defende que o débito decorre do 

inadimplemento dos serviços de telefonia contratados e utilizados pela 

autora através da linha telefônica nº (95) 99129-2613 (conta 

0232578004). A corroborar sua assertiva, colacionou no corpo da 

contestação telas sistêmicas com os dados cadastrais da autora 

descritivos da contratação e a prestação dos serviços, bem como faturas 

e histórico de consumo (ids nº 28960111, 28960112, 28960114) 

apontando a utilização da citada linha telefônica entre 30/09/2016 e 

23/04/2018. A autora, por sua vez, quedou-se inerte acerca do teor da 

defesa e documentos que a subsidiam, os quais, por ausência de 

impugnação, são considerados autênticos, conforme inteligência do art. 

411, III, 436 e 437, todos do CPC. Desta forma, entendo que, 

desincumbindo-se do ônus previsto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, 

do CDC, a promovida comprovou documentalmente a existência da relação 

contratual entre as partes subjacente à cobrança, não havendo que se 

falar em cobrança indevida e tampouco inexistência de débito. Trata-se a 

negativação de exercício regular do direito, vez que devido o débito e 

ausente a comprovação de pagamento. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014571-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014571-67.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IZABEL DIAS DE 

BRITO. REQUERIDO(A): VIVO S.A. Vistos etc. Desnecessária a produção 

de outras provas, passo ao julgamento antecipado do pedido, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 

destaco que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigos 1.046, §2º e §4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por IZABEL DIAS DE 

BRITO em face de VIVO S.A. Cinge-se a controvérsia em averiguar se a 

inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, e, em 

caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. Em observância ao 

princípio da primazia do mérito, insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, 

por não vislumbrar causa impeditiva, relego à análise da preliminar de 

inépcia da inicial suscitada e passo ao julgamento do pedido. De início, 

observo aplicarem-se ao caso as disposições do CDC, pois, nos termos 

do art. 17 do referido diploma legal, equiparam-se ao consumidor todas as 

vítimas do evento. Pois bem. Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 

26645772 – pág. 05), em 08/01/2016 a promovida negativou a parte autora 

por um débito de R$ 193,24, com vencimento em 10/09/2015 e vinculado 

ao documento de origem nº 240263424. Em sede de contestação, a 

promovida defende que o débito decorre do inadimplemento dos serviços 

de telefonia e internet contratados e utilizados pela autora através da linha 

telefônica nº (66) 99997-3798 (conta 0232578004). A corroborar sua 

assertiva, colacionou no corpo da contestação telas sistêmicas com os 

dados cadastrais da autora descritivos da prestação dos serviços, bem 

como a instruiu com contrato de adesão aos serviços acompanhado de 

cópia dos documentos pessoais da autora, mais faturas e histórico de 

consumo. A autora, por sua vez, quedou-se inerte acerca do teor da 

defesa e documentos que a subsidiam, os quais, por ausência de 

impugnação, são considerados autênticos em forma e conteúdo, conforme 
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inteligência dos artigos 411, III, 436 e 437, todos do CPC. Desta forma, 

entendo que, desincumbindo-se do ônus previsto nos artigos 373, II, do 

CPC, e 6º, VIII, do CDC, a promovida comprovou documentalmente a 

existência de relação contratual entre as partes, não havendo que se falar 

em cobrança indevida e tampouco inexistência de débito. Trata-se a 

negativação de exercício regular do direito, vez que devido o débito e 

ausente a comprovação de pagamento. No mais, a atitude da parte autora 

ao ajuizar a presente ação alterando a verdade dos fatos formulando 

pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos 

dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade 

das partes e procuradores, bem como litigância de má-fé. A multa devida 

pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório 

à parte prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, 

assim, impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência 

da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do 

requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e CONDENO a autora ao pagamento de multa por 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo em 8% do valor atualizado da causa, 

bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da ação, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, conforme art. 317, § 4º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015504-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015504-40.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PALOMA 

GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS. REQUERIDO(A): VIVO S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por PALOMA 

GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS em face de VIVO S.A. Cinge-se a 

controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano 

moral indenizável. Em que pese as razões formuladas pela ré, não há que 

se falar em falta de interesse processual. Consoante o princípio do 

acesso à justiça previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”, isto, independentemente de prévia tentativa de satisfação do 

direito na esfera extraprocessual. Isso posto, REJEITO a preliminar 

suscitada e, inexistindo outras questões prévias, passo ao exame do 

mérito. De início, observo aplicarem-se ao caso as disposições do CDC, 

pois, nos termos do art. 17 do referido diploma legal, equiparam-se ao 

consumidor todas as vítimas do evento. Segundo extrato que instrui a 

inicial (id nº 27633666 – pág. 06), em 09/08/2018 a promovida negativou a 

parte autora por débito de R$ 165,14 vinculado ao documento de origem nº 

329518373. Não se desincumbindo do seu ônus (art. 373, II, do CPC, e art. 

6º, VIII, do CDC), a promovida não apresentou nenhuma prova idônea ou 

evidência segura do negócio jurídico subjacente à cobrança, limitando-se 

a exibir telas sistêmicas no corpo da contestação. Conforme entendimento 

jurisprudencial dominante, telas sistêmicas produzidas unilateralmente e 

histórico de ligações não possuem o condão de, por si só, comprovarem a 

existência de qualquer fato jurídico, se desacompanhadas de prova 

segura da contratação dos respectivos serviços. Assim, ausente a 

comprovação documental da origem da dívida objeto da negativação em 

discussão, resta caracterizada a ilicitude da cobrança, impondo-se a 

declaração da sua inexistência e o consequente dever de indenizar, 

porquanto o dano moral, nestas hipóteses, é presumido. A indenização 

por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o 

enriquecimento sem causa da parte autora, bem como seja instrumento 

inibitório de repetição da conduta por parte da parte promovida, 

observando os princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade. Nessa linha, atento às peculiaridades do caso 

concreto, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerida na 

inicial mostra-se excessiva, devendo ser dosada pelo juízo. Diante do 

exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da 

Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte 

Requerente do rol de inadimplentes com relação ao débito de R$ 165,14 

vinculado ao documento de origem nº 329518373. Em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014562-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RIANNE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014562-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RIANNE DE 

OLIVEIRA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em que 

pese o pedido de dilação probatória formulado pela ré, tenho por 

desnecessária a produção de outras provas. Isso porque, visa a ré com a 

realização de audiência de instrução comprovar a existência de relação 

jurídica entre as partes e captação ilícita de clientes pelo representante da 

parte autora. Entretanto, tenho que, na hipótese, a comprovação da 

existência de relação negocial entre as partes somente se procede por 

prova documental, ao passo que a apuração de captação ilícita de cliente 

constitui infração ético-administrativa a ser apurada pelo respectivo órgão 

de classe, não sendo este, portanto, o foro competente para tanto. Isto 

posto, indefiro o pedido de dilação probatória e passo ao julgamento do 

pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC. Isso porque, ao julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 

destaco que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigos 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por RIANNE DE 

OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a controvérsia 

em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano moral indenizável. 

Em que pese as razões formuladas pela ré, não há que se falar em inépcia 

da inicial por ilegitimidade do extrato de consulta ao SPC/SERASA e 

comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como falta de 

interesse processual por inexistência de prévia tentativa de resolução da 

celeuma na esfera extraprocessual. Apesar da insatisfação da promovida 

quanto ao extrato exibido com a inicial, é certo que esta igualmente possui 

acesso a tais bancos de dados. Logo, suspeitando de eventual fraude, 

poderia ter juntado aos autos consulta realizada por conta própria, em 

observância ao seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 203 de 587



CPC. Outrossim, segundo o artigo 319 do CPC, a indicação do endereço 

residencial é requisito da peça inicial, todavia, não se pode exigir que o 

comprovante de endereço esteja em nome da própria parte, sob pena de 

dificultar, injustificadamente, o seu acesso à justiça. Por fim, consoante o 

princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”, isto, independentemente de prévia tentativa de 

satisfação do direito na esfera extraprocessual. Sob tais fundamentos, 

REJEITO as preliminares suscitadas e, inexistindo outras questões 

prévias, passo ao exame do mérito. Consigno inicialmente aplicarem-se ao 

caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme 

artigo 17 do referido diploma legal, “equiparam-se aos consumidores todas 

as vítimas do evento”. Ademais, a hipossuficiência da parte autora é 

evidente, consubstanciada na extrema dificuldade, senão impossibilidade 

de provar que não manteve relação negocial com a empresa demandada, 

impondo-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do 

CDC, com a inversão do ônus da prova em seu favor. Segundo extrato 

que instrui a inicial (id nº 26436926), em 13/10/2016 a promovida negativou 

a parte autora por débito de R$ 110,96 vinculado ao documento de origem 

nº 253904785. Embora a parte requerida defenda que a negativação 

decorre do inadimplemento de faturas cobrando a utilização de serviços 

de telefonia pelo terminal nº 66-99935-0627, a parte autora rechaça tal 

afirmação, impugnando as respectivas telas sistemas no corpo da 

contestação. No ponto, caberia à parte requerida apresentar prova 

documental inequívoca e idônea acerca da origem da relação jurídica 

subjacente ao apontamento, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu. 

Do contrário, limitou-se a exibir telas sistêmicas no corpo da sua defesa e 

anexar relatório de chamadas e faturas cobrando a disponibilização dos 

serviços telefônicos supostamente contratados. Contudo, tais elementos 

probatórios desacompanhados do instrumento formal de contratação dos 

serviços não se prestam, por si só, a comprovação da origem do débito 

subjacente à cobrança. Logo, impõe-se a declaração de inexistência da 

dívida correspondente e o dever de indenizar da requerida, porquanto o 

dano moral, nestas hipóteses, é presumido. Não há, ainda, que se falar na 

aplicação da Súmula 385 do STJ ao presente caso, porquanto o outro 

apontamento informado no extrato de consulta que instrui a inicial é 

anterior ao discutido nos autos. Tal fato influi apenas na dosagem da 

indenização devida ao consumidor lesado, não constituindo causa de 

isenção ao dever de indenização. A propósito, é sabido que a indenização 

por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o 

enriquecimento sem causa do autor, bem como seja instrumento inibitório 

de repetição da conduta por parte da ré, observando os princípios 

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, 

tenho que a quantia de R$ 10.000,00 requerida pela parte autora extrapola 

o que se pode convencionar como razoável, devendo ser dosada pelo 

juízo. Diante do exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula 

nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). Por conseguinte, REJEITO o 

pedido contraposto de condenação da parte autora ao pagamento da 

dívida inexistente, bem como multa por litigância de má-fé, EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte 

Requerente do rol de inadimplentes com relação ao débito de R$ 167,23 

vinculado ao documento de origem nº 224857359. Em virtude do exposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015001-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015001-19.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IZABEL DIAS DE 

BRITO. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 

destaco que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigos 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta 

por IZABEL DIAS DE BRITO em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Reside 

a controvérsia se a inscrição do autor nos órgãos de restrição ao crédito 

pela ré é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza ato ilícito indenizável 

por danos morais. Em observância ao princípio da primazia do mérito, 

insculpido nos artigos 4º e 488 do CPC, e, por não vislumbrar causa 

impeditiva, relego à análise da preliminar de inépcia da inicial suscitada e 

passo ao julgamento do pedido. Observo inicialmente aplicarem-se ao 

caso as disposições do CDC, pois, conforme previsto no art. 17 do 

referido diploma legal, equiparam-se ao consumidor todas as vítimas do 

evento. Da análise dos autos, verifico que a pretensão autoral não merece 

acolhida. Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 26948538), a 

promovida negativou a parte autor por conta de um débito de R$ 193,24 

relacionado ao documento de origem nº 240263424. Embora o promovente 

alegue desconhecer a origem da dívida, desincumbindo-se do seu ônus 

probatório previsto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, a 

requerida apresentou prova documental da relação jurídica subjacente à 

cobrança, desconstituindo a tese autoral. A saber, trata-se de Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP (id nº 29179296) através do qual 

a parte autora contratou os serviços de internet e telefonia prestados pela 

promovida, a serem utilizados através da linha nº 66-9997-3798 (nº da 

Conta 0240263424). Ainda, conjuntamente ao instrumento contratual, 

foram exibidos cópia dos documentos pessoais da autora, produzidas no 

ato da contratação, e faturas de cobrança da utilização dos serviços 

inadimplidos (id nº 29179297). Contrapondo o instrumento contratual com 

seus documentos oficiais de identificação, procuração e declaração de 

hipossuficiência que instruem a inicial, é possível concluir seguramente 

pela autenticidade da assinatura da autora no contrato de adesão exibido 

pela ré. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual entre as partes, não há que se falar em cobrança indevida e 

tampouco inexistência de débito, porquanto a negativação se trata de 

exercício regular do direito da promovida, vez que devido o débito e 

ausente a comprovação de pagamento. No mais, a atitude da parte autora 

ao ajuizar a presente ação alterando a verdade dos fatos formulando 

pretensão ciente de que destituída de fundamento caracteriza, nos termos 

dos artigos 77, II, e 80, II, do CPC, nítida violação aos deveres de probidade 

das partes e procuradores, bem como litigância de má-fé. A multa devida 

pela conduta temerária (art. 81, caput, CPC) não tem caráter ressarcitório 

à parte prejudicada, mas apenas punitivo e inibitório ao infrator, visando, 

assim, impedir o exercício irresponsável do direito. Ainda, em decorrência 

da litigância de má-fé que se reconhece, impõe-se a condenação do 

requerente em custas e honorários advocatícios. Diante do exposto, com 

resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão autoral e PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a 

parte autora ao pagamento de multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a qual fixo 

em 6% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor corrigido da ação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, conforme art. 317, § 4º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015154-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015154-52.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE CARLOS 

SOUZA LIMA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por JOSE CARLOS 

SOUZA LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a 

controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano 

moral indenizável. Em que pese as razões formuladas pela ré, não há que 

se falar em inépcia da inicial por falta de comprovante de endereço em 

nome próprio ou ilegitimidade do extrato de consulta ao SPC/SERASA que 

a subsidia. Segundo o artigo 319 do CPC, a indicação do endereço 

residencial é requisito da peça inicial, todavia, não se pode exigir que o 

comprovante de endereço esteja em nome da própria parte, sob pena de 

dificultar, injustificadamente, o seu acesso à justiça. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO 

PREMATURA DO FEITO. 1. É equivocado o indeferimento da petição inicial 

por falta de comprovante de endereço, por se tratar de documento 

dispensável para instruir a demanda e sem previsão no art. 319 do Código 

de Processo Civil. 2. Injustificada extinção do feito em razão de o autor ter 

colacionado aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 

(TJ-GO - APELAÇÃO (CPC): 00810997320198090143, Relator: JAIRO 

FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 02/11/2019).” Outrossim, apesar da insatisfação da 

promovida quanto ao extrato exibido com a inicial, é certo que esta 

igualmente possui acesso a tais bancos de dados. Logo, suspeitando de 

eventual fraude, poderia ter juntado aos autos consulta realizada por 

conta própria, em observância ao seu ônus probatório insculpido no art. 

373, inciso II, do CPC. Sob tais fundamentos, REJEITO a preliminar 

suscitada e, inexistindo outras questões prévias, passo ao exame do 

mérito. Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme artigo 17 do referido 

diploma legal, “equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 

evento”. Ademais, a hipossuficiência da parte autora é evidente, 

consubstanciada na extrema dificuldade, senão impossibilidade de provar 

que não manteve relação negocial com a empresa demandada, 

impondo-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do 

CDC, com a inversão do ônus da prova em seu favor. Segundo extrato 

que instrui a inicial (id nº 27249118), em 21/04/2019 a promovida negativou 

a parte autora por débito de R$ 179,32, com vencimento aos 06/12/2018 e 

vinculado ao documento de origem nº 343217007. Igualmente, embora a 

parte requerida defenda que a negativação decorre do inadimplemento de 

faturas cobrando a utilização de serviços de telefonia pelo terminal nº 

66-99673-2170, a parte autora rechaça essa afirmação, impugnando as 

respectivas telas sistemas no corpo da contestação e faturas de 

cobranças anexadas à contestação (id nº 29068418). No ponto, caberia à 

parte requerida apresentar prova documental inequívoca acerca da origem 

da relação jurídica subjacente ao apontamento, ônus do qual, entretanto, 

não se desincumbiu. Logo, impõe-se a declaração de inexistência da 

dívida correspondente e o dever de indenizar da requerida, porquanto o 

dano moral, nestas hipóteses, é presumido. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES 

POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. - Quanto ao 

dano moral, é certo que o dever de indenizar decorre da própria inscrição 

indevida, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo - Somente 

serão afastados os danos morais quando as demais inscrições forem 

anteriores à discutida nos autos, conforme dispõe a súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10000170930630001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de 

Publicação: 09/04/2018).” É sabido que a indenização por danos morais 

deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem 

causa do autor, bem como seja instrumento inibitório de repetição da 

conduta por parte da ré, observando os princípios constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, tenho que a quantia 

de R$ 12.000,00 requerida pela parte autora extrapola o que se pode 

convencionar como razoável, devendo ser dosada pelo juízo. Diante do 

exposto, confirmo a tutela de urgência concedida e, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da 

Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ). EXPEÇA-SE 

ofício aos órgãos de proteção ao crédito para excluírem o nome da parte 

Requerente do rol de inadimplentes com relação ao débito de R$ 179,32, 

com vencimento aos 06/12/2018 e vinculado ao documento de origem nº 

343217007. Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

condenar qualquer das partes ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Registro automático da sentença 

com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 

317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido 

em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015004-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DA SILVA OLIVEIRA (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015004-71.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSINEIA DA 

SILVA OLIVEIRA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento antecipado do 

pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, destaco que as 

sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os 

princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 

1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por ROSINEIA DA 

SILVA OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a 

controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano 

moral indenizável. Em que pese as razões formuladas pela ré, não há que 

se falar em inépcia da inicial por ilegitimidade do consulta ao SPC/SERASA 

que a subsidia, ou falta de interesse processual por inexistência de prévia 

tentativa de resolução da celeuma na esfera extraprocessual. Apesar da 

insatisfação da promovida quanto ao extrato exibido com a inicial, é certo 

que esta igualmente possui acesso a tais bancos de dados. Logo, 

suspeitando de eventual fraude, poderia ter juntado aos autos consulta 

realizada por conta própria, em observância ao seu ônus probatório 

insculpido no art. 373, inciso II, do CPC. Outrossim, consoante o princípio 

do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal: 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”, isto, independentemente de prévia tentativa de satisfação do 

direito na esfera extraprocessual. Sob tais fundamentos, REJEITO as 

preliminares suscitadas e, inexistindo outras questões prévias, passo ao 

exame do mérito. Consigno inicialmente aplicarem-se ao caso as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme artigo 17 

do referido diploma legal, “equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. Ademais, a hipossuficiência da parte autora é 

evidente, consubstanciada na extrema dificuldade, senão impossibilidade 

de provar que não manteve relação negocial com a empresa demandada, 

impondo-se, por conseguinte, a aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do 

CDC, com a inversão do ônus da prova em seu favor. Segundo extrato 

que instrui a inicial (id nº 26952314), em 10/09/2017 a promovida negativou 
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a parte autora por débito de R$ 127,07 vinculado ao documento de origem 

nº 298302919. Embora a parte requerida defenda que a negativação 

decorre do inadimplemento de faturas cobrando a utilização de serviços 

de telefonia pelo terminal nº 66-99652-0477, a parte autora rechaça essa 

afirmação, impugnando as respectivas telas sistemas no corpo da 

contestação. No ponto, caberia à parte requerida apresentar prova 

documental inequívoca acerca da origem da relação jurídica subjacente ao 

apontamento, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu. Do contrário, 

limitou-se a exibir telas sistêmicas no corpo da sua defesa e anexar 

histórico de utilização dos serviços telefônicos supostamente contratados 

pela parte autora. Contudo, tais elementos probatórios desacompanhados 

do instrumento formal de contratação dos serviços não se prestam, por si 

só, a comprovação da origem do débito subjacente à cobrança. Logo, 

impõe-se a declaração de inexistência da dívida correspondente e o dever 

de indenizar da requerida, porquanto o dano moral, nestas hipóteses, é 

presumido. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. - Quanto ao dano moral, é certo que o dever de 

indenizar decorre da própria inscrição indevida, prescindindo de 

comprovação do efetivo prejuízo - Somente serão afastados os danos 

morais quando as demais inscrições forem anteriores à discutida nos 

autos, conforme dispõe a súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. 

(TJ-MG - AC: 10000170930630001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de 

Julgamento: 03/04/0018, Data de Publicação: 09/04/2018).” É sabido que a 

indenização por danos morais deve ser fixada em patamar tal que não 

proporcione o enriquecimento sem causa do autor, bem como seja 

instrumento inibitório de repetição da conduta por parte da ré, observando 

os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse 

diapasão, tenho que a quantia de R$ 12.000,00 requerida pela parte autora 

extrapola o que se pode convencionar como razoável, devendo ser 

dosada pelo juízo. Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência 

concedida e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, 

devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste 

arbitramento (Súmula nº 362 STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito para excluírem o nome da parte Requerente do rol de 

inadimplentes com relação ao débito de R$ 127,07 vinculado ao documento 

de origem nº 298302919. Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014259-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRENICE BRASILINA DE LIMA (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1014259-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: IRENICE 

BRASILINA DE LIMA. REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. Desnecessária a produção de outras provas, ao julgamento 

antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC. Por oportuno, 

destaco que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais 

seguem os princípios traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. 

artigos 1.046, §§ 2º e 4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do 

FONAJE. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c.c. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS proposta por IRENICE 

BRASILINA DE LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cinge-se a 

controvérsia em averiguar se a inscrição da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é lícita, e, em caso negativo, se caracteriza dano 

moral indenizável. Em que pese as razões formuladas pela ré, não há que 

se falar em inépcia da inicial por ilegitimidade do extrato de consulta ao 

SPC/SERASA e comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como 

falta de interesse processual por inexistência de prévia tentativa de 

resolução da celeuma na esfera extraprocessual. Apesar da insatisfação 

da promovida quanto ao extrato exibido com a inicial, é certo que esta 

igualmente possui acesso a tais bancos de dados. Logo, suspeitando de 

eventual fraude, poderia ter juntado aos autos consulta realizada por 

conta própria, em observância ao seu ônus probatório insculpido no art. 

373, inciso II, do CPC. Outrossim, segundo o artigo 319 do CPC, a 

indicação do endereço residencial é requisito da peça inicial, todavia, não 

se pode exigir que o comprovante de endereço esteja em nome da própria 

parte, sob pena de dificultar, injustificadamente, o seu acesso à justiça. 

Por fim, consoante o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, 

XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”, isto, independentemente de prévia 

tentativa de satisfação do direito na esfera extraprocessual. Sob tais 

fundamentos, REJEITO as preliminares suscitadas e, inexistindo outras 

questões prévias, passo ao exame do mérito. Consigno inicialmente 

aplicarem-se ao caso as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, pois, conforme artigo 17 do referido diploma legal, 

“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. Ademais, a 

hipossuficiência da parte autora é evidente, consubstanciada na extrema 

dificuldade, senão impossibilidade de provar que não manteve relação 

negocial com a empresa demandada, impondo-se, por conseguinte, a 

aplicação do disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, com a inversão do ônus 

da prova em seu favor. Segundo extrato que instrui a inicial (id nº 

26139246), em 06/03/2016 a promovida negativou a parte autora por 

débito de R$ 167,23 vinculado ao documento de origem nº 224857359. 

Embora a parte requerida defenda que a negativação decorre do 

inadimplemento de faturas cobrando a utilização de serviços de telefonia 

pelo terminal nº 65-9633-1752, a parte autora rechaça essa afirmação, 

impugnando as respectivas telas sistemas no corpo da contestação e as 

faturas e histórico de consumo que a subsidiam. No ponto, caberia à parte 

requerida apresentar prova documental inequívoca acerca da origem da 

relação jurídica subjacente ao apontamento, ônus do qual, entretanto, não 

se desincumbiu. Do contrário, limitou-se a exibir telas sistêmicas no corpo 

da sua defesa e anexar histórico de utilização dos serviços telefônicos 

supostamente contratados pela parte autora. Contudo, tais elementos 

probatórios desacompanhados do instrumento formal de contratação dos 

serviços não se prestam, por si só, a comprovação da origem do débito 

subjacente à cobrança. Logo, impõe-se a declaração de inexistência da 

dívida correspondente e o dever de indenizar da requerida, porquanto o 

dano moral, nestas hipóteses, é presumido. Neste sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - INSCRIÇÕES 

POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. - Quanto ao 

dano moral, é certo que o dever de indenizar decorre da própria inscrição 

indevida, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo - Somente 

serão afastados os danos morais quando as demais inscrições forem 

anteriores à discutida nos autos, conforme dispõe a súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10000170930630001 MG, 

Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 03/04/0018, Data de 

Publicação: 09/04/2018).” É sabido que a indenização por danos morais 

deve ser fixada em patamar tal que não proporcione o enriquecimento sem 

causa do autor, bem como seja instrumento inibitório de repetição da 

conduta por parte da ré, observando os princípios constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, tenho que a quantia 

de R$ 12.000,00 requerida pela parte autora extrapola o que se pode 

convencionar como razoável, devendo ser dosada pelo juízo. Diante do 

exposto e, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, 

devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste 

arbitramento (Súmula nº 362 STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito para excluírem o nome da parte Requerente do rol de 

inadimplentes com relação ao débito de R$ 167,23 vinculado ao documento 

de origem nº 224857359. Em virtude do exposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/95, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento das 
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custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013065-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA OAB - MT0022498A 

(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 TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013065-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JAIRO ROBERTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro 

no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos 

que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/1995: “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”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014568-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1014568-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JEAN RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos 

autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação, 

apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/1995: “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”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar 

as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005659-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NOVAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005659-81.2019.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE NOVAIS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. 

Ressai dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação, apesar de devidamente intimado. Estabelece o art. 51, I da Lei 

nº 9.099/1995: “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”; Ex positis, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo 

de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a 

parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância 

ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CAMARGO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

RAFAEL DOUGLAS MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007469-91.2019.8.11.0015. REQUERENTE: NILSON CAMARGO LOPES 

REQUERIDO: RAFAEL DOUGLAS MACIEL DOS SANTOS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN Vistos etc. 

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

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente intimado. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/1995: “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”; Ex positis, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005826-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TEIXEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005826-98.2019.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO TEIXEIRA VIEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Ressai dos autos que a 

parte promovente postula pela extinção e arquivamento do feito, conforme 

petitório agregado no Id. 25763208. É o sucinto relatório, até mesmo 
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porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “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”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, HOMOLOGO 

a desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto 

o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex e 

enunciado 90 do FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004807-28.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MARCIA TEREZINHA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência, caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004742-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004742-33.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE DA SILVA OLIVEIRA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 
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dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013144-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HOFFMANN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013144-06.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ISMAEL DOS SANTOS 

EXECUTADO: EDGAR HOFFMANN NETO Vistos etc. Ressai dos autos que 

as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/1995. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 

840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU 

TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. 

POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO 

SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento provido, em 

decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios das partes 

produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem declarou, 

inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos processuais 

é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, para que 

produza os seus efeitos jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil. Determino que seja 

dado baixa da restrição e bloqueio judicial constante no documento dos 

veículos CHEVROLET/PRISMA 1.4L LT, Placa OBC9507 – IROS/ONE 125, 

placa QBC3989 – I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6, Placa NUE8927, realizado no 

ID 19943025, via sistema RENAJUD, expedindo-se os ofícios com as 

averbações de praxe. Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Intime-se e Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015505-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DEGE JUNIOR OAB - MT22147/O-O (ADVOGADO(A))

WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI OAB - MT27034/O 

(ADVOGADO(A))

THAYMA KAROLINE DEGE OAB - MT26835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1015505-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON MONTEIRO 

SCHMITZ REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE 

AUTORA Rejeito o pedido da Promovida, posto que o Promovente 

comprova que é a pessoa que comprou os produtos discutidos nos autos, 

o qual desembolsou valores para a sua aquisição, portanto, real 

consumidor, bem como, o verdadeiro prejudicado, pela não entrega do 

produto, bem como, pela falta de restituição do valor pago. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Entendo 

que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto que no processo em 

exame, o que se verifica é o conflito entre empresas fornecedoras de 

produtos de todas as categorias e de outro lado o consumidor, ficando 

evidenciada sua vulnerabilidade econômica. Por conta disso, no caso em 

questão, é admitida a aplicação das normas do CDC a determinados 

consumidores. Assim em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as promovidas 

estão 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. MÉRITO Em análise dos Autos, verifica-se 

que a parte Autora efetuou a compra de dois celulares, sendo um Apple 

Iphone X 256 Gb Original + Nota Fiscal, e um Apple IPhone 8 64 Gb Ouro, 

totalizando a compra em R$ 14.132,48 (quatorze mil, cento e trinta e dois 

reais e quarenta e oito centavos), conforme comprovante de pagamento 

em anexo. Informa que o produto adquirido não foi entregue, e que depois 

de muito tentar administrativamente, o 2º Requerido (Mercado Pago) 

devolveu apenas a quantia de R$ 3.371,00, motivo pelo qual formula 

perante este Juízo a pretensão da devolução da diferença dos valores 

pagos de R$ 10.758,03 (dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e três 

centavos) e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). A parte ré se limita a afirmar a inocorrência do dano moral, 

defendendo e ausência de responsabilidade, confirmando a compra no 

valor indicado pelo promovente, requerendo a improcedência da ação. 

Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que a parte reclamada se limitou 

a afirmações desprovidas de qualquer prova, conforme se observa da 

análise de sua contestação, visto que não juntou comprovante de 

devolução referente ao valor pleiteado neste processo, juntando somente 

documentos representativos, restando prejudicada o meio de prova 

utilizado. Entendo que no caso em tela, a relação jurídica existente entre 

as partes litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é 

objetiva, prevista no artigo 14 da Lei 8.078/90, ocasião em que resta 

comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não 

entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve 

responder pelos danos experimentados pelo promovente, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. O ônus 

de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Porém, por se 

tratar a matéria de relação consumerista e em virtude da inversão do ônus 

da prova, a parte Ré não consegui comprovar fato extintivo ou 

modificativo do direito do promovente. Por outro lado, o reclamante traz em 

sua inicial a juntada de comprovantes de pagamentos do produto 

comprado diretamente no site da 1ª promovida (EBAZAR – MERCADO 

LIVRE), totalizando o valor de R$ 14.132,48, restando claro que ocorreu o 

pagamento, bem como demonstra que até a presente data não foi 

efetuada a entrega do produto, nem a restituição integral do valor pago. 

Dessa forma, dos autos extrai-se que as promovidas não se 

desincumbiram de seu ônus, pois não juntaram qualquer documento que 

possibilitasse comprovar suas assertivas. Ressalta-se que cabia às 

promovidas proceder à juntada de documentação hábil a comprovar o 

alegado, e não o fazendo no prazo legal deve arcar com o ônus. Ademais, 
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a juntada de tais documentos deveria ser realizada com a contestação, 

não havendo de se falar em documento novo, pois tal documentação é 

elaborada pela própria Ré. Diante do efetivo desembolso comprovado por 

meio do comprovante de pagamento, entretanto o promovente informa que 

já foi restituído o valor de R$ 3.371,00, a parte promovente faz jus a 

restituição do valor em face da onerosidade da conduta das promovidas o 

qual perfaz o total de R$ 10.758,03 (dez mil, setecentos e cinquenta e oito 

reais e três centavos). Dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. Os fatos narrados na 

inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia a dia. Ao 

contrário, os fatos relatados configuram um grave desrespeito para com o 

consumidor que, repita-se, ficou meses impedido de receber a mercadoria 

comprada junta a empresa promovida, causando-lhe frustrações e 

angústia diante da espera da entrega dos produtos. In casu, tenho que 

restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida não 

solucionou o problema, não procedeu a entrega do produto no prazo legal 

e ainda recebeu valores que não foram devolvidos a Autora, 

causando-lhes prejuízos. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0010191-21.2015.811.0027 Juizado Especial Cível de 

Lucas do Rio Verde/MT Recorrente: B2W – Companhia Digital Recorrido: 

Daiane Oliveira Bordon EMENTA RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO E QUITADO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. A ausência de entrega de 

produto adquirido e quitado excede os limites dos percalços cotidianos e 

gera indignação no consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de 

espírito, que configuram o dano moral. Aquisição de um berço em 

8/12/2014 pelo valor de R$ 618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta 

centavos), tendo o consumidor contatado a empresa diversas vezes sem 

que o produto fosse entregue. Não comprovada qualquer excludente de 

ilicitude pela empresa recorrente. Para a fixação de indenização por danos 

morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que não se mostra elevado. Sentença mantida 

pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. VOTO Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei 

9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença 

analisou com percuciência as alegações das partes e as provas dos 

autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Pois bem. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, máxime do teor 

dos documentos arquivados na movimentação n.º 1 do extrato de 

andamento do Sistema Informatizado PROJUDI, denota-se que, em data de 

08 de dezembro de 2014, a requerente celebrou contrato de compra e 

venda com a empresa requerida, que visava à aquisição de um berço, no 

valor total de R$ 618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta centavos), 

mediante pagamento à vista. Do exame do acervo de provas produzido no 

processo é possível divisar, também, que não obstante a requerente tenha 

efetivado a quitação, de maneira integral, a empresa requerida deixou de 

realizar a entrega do produto, sequer restituiu espontaneamente a quantia 

paga. De efeito, não constitui demasia registrar, por oportuno, que, 

inspirado no efeito da influência de dever contratual, de gerir com 

segurança a celebração, a execução e a ultimação dos contratos, e 

porque prenuncia-se como risco inerente à atividade econômico-financeira 

desenvolvida por parte da companhia requerida, denota-se, por inferência 

racional, que a responsabilidade civil das empresas fornecedoras de 

produtos de consumo, decorrente de falha na execução do contrato 

(defeito na entrega do bem), praticada por terceiros e que acarretem em 

dano/prejuízo ao consumidor, é de natureza objetiva e tão somente pode 

ser elidida, fruto da caracterização de culpa exclusiva de terceiro, 

mediante a demonstração de ocorrência de situação/caso fortuito externo, 

inevitável e imprevisível, totalmente desvinculado da atividade 

desenvolvida por parte do fornecedor e estranho/alheio ao produto ou 

serviço. Como forma de evitar a dilaceração do equilíbrio 

jurídico-econômico estabelecido entre as partes quando da celebração do 

contrato, incumbe à empresa requerida, devido ao risco inerente à 

atividade desenvolvida, intensificar esforços com o propósito de 

proporcionar ao consumidor, quando da oferta e efetiva prestação do 

serviço de fornecimento de bens, segurança necessária e assegurar que 

as legítimas expectativas do consumidor sejam implementadas (de que, 

durante a normalidade contratual, o produto, objeto do contrato, seja, de 

fato, entregue de acordo com as especificações preconizadas no 

contrato). Conseqüentemente, diante desta moldura, levando-se por linha 

de estima a noção de idéias de que a responsabilidade de realizar a 

entrega do produto, objeto do contrato de compra e venda, de acordo com 

as especificações pré-estabelecidas na avença, desponta como risco 

inerente à atividade desenvolvida por parte da empresa requerida, à 

míngua de comprovação da entrega do bem (o quê deu origem à situação 

de extrema desconsideração, desrespeito, descaso, falta de atenção e de 

redução/aniquilamento de expectativas) como forma de concretizar a 

aplicação da teoria do valor do desestímulo ('punitive damages'ou 

'exemplary damages') - que apregoa que a responsabilidade civil visa a 

atuar como fator de desestímulo à prática de novos ilícitos/danos e de 

instrumento preventivo de eficácia geral [cf.: STJ, REsp n.º 401.358/PB, 4.ª 

Turma, Rel.: Carlos Fernando Mathias (Des. Convocado do TRF da 1.ª 

Região), j. 05/03/2009, que representa a função punitiva e dissuasória da 

responsabilidade civil, dado à prestação inadequada e ineficiente do 

serviço [art. 6.º, inciso VI e art. 14, ambos da Lei n.º 8.078/1990], 

considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão 

ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 

186 do Código Civil de 2002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990] e o valor em 

dinheiro disponibilizado, por parte do autor, para efeito de quitação do 

contrato de compra e venda. D'outra banda, no que diz respeito ao pedido 

de condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de 

admissão. É que, de acordo com a norma de regência, toda conduta, 

decorrente de postura comissiva ou omissiva, que detém a capacidade de 

induzir dano/abalo a bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, 

inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 “usque” art. 21, todos 

do Código Civil de 2002], caracteriza dano de natureza moral. Há, na 

verdade, através da concretização de postura beligerante, violação a 

direito personalíssimo (“verbi gratia”: honra, liberdade, saúde e 

incolumidade psicológica), que provoca sofrimento, vexame e humilhação, 

e que, por via de arrastamento, causa interferência no comportamento 

psíquico do indivíduo; o dano moral possui como causa de reparação 

direta ofensa aos valores extra-patrimoniais que integram a personalidade 

do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser 

suportado. Por via de conseqüência, ao destrinchar o acervo de 

informações produzidas no processo, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos “sub judice”, que todo o ocorrido 

circunscreveu-se à postura negligente da empresa requerida que deixou 

de realizar a entrega do produto, segundo as especificações técnicas, 

dentro do prazo definido no contrato, o quê deu origem à situação de 

extrema desconsideração, desrespeito, descaso, falta de atenção e de 

redução/aniquilamento de expectativas. Efetivamente, não se pode negar 

valor à premissa de que a ocorrência de excessiva demora, que culmina 

com a não-entrega do produto, dá ensejo à perturbação emocional, que 

causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar sentimento de 

desvalia e de desprezo, decorrente de relação de consumo mal resolvida, 

causadora de indevida perturbação da serenidade/tranqüilidade e de 

transtornos mais intensos do que aqueles que se podia esperar, derivado 

da frustração de expectativas. Dessa forma, devido o sentimento de falta 

de desconsideração, desrespeito, descaso e sentimento de desvalia, fruto 

da violação do dever de qualidade-segurança, derivado de acidente de 

consumo,  deduz-se ,  po r  i n fe rênc ia  rac iona l ,  que  o 

aborrecimento/sofrimento psíquico, que credencia a necessidade de 

realizar-se compensação pecuniária, desponta caracterizado. Logo, uma 

vez definido o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo a 
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aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela requerente. Por 

conseguinte, partindo da premissa de que a concretização do evento se 

circunscreveu à ocorrência de acidente de consumo, decorrente de 

frustração de expectativa de entrega de produto de consumo, de modo 

que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de baixa 

intensidade, adicionado ao exame do potencial sócio-econômico das 

partes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago pela companhia 

requerida, como forma de minimizar os transtornos originados, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Daiane Oliveira Bordon contra Lojas Americanas S/A e B2W-Companhia 

Digital, para o fim de: a) Determinar a inclusão da B2W-Companhia Digital 

no polo passivo da demanda; b) Condenar as requeridas, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a citação [art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2002 e art. 

161, § 1.º do CTN]; c) Condenar as requeridas a restituir a requerente a 

quantia equivalente a R$618,70 (seiscentos e dezoito reais e setenta 

centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês, ambos contabilizados a partir da citação; (...)” Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, atualizados na data 

do pagamento. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a reclamação e: 1 – CONDENO a reclamada ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios de 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 2 – CONDENO a reclamada ao pagamento de R$ 

10.758,03 (dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), 

nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios de 1% ao mês, devidos igualmente 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); Deixo de condenar a parte executada 

a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010790-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: H. J. DE OLIVEIRA - ME 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Cumprimento de sentença proposto em 

face da empresa OI S.A – Em recuperação. É cediço que a executada, 

juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra em 

recuperação judicial postulada em 20/06/2016 e deferida em 29/06/2016, 

pelo Juízo da 7º Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio 

de Janeiro (Processo nº. 0203711-65.2016.8.19.0001). Diante disso, 

cobra relevo consignar que o crédito objeto da presente executio está 

sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Explico. Recentemente, restou 

amplamente divulgada a homologação do plano de recuperação judicial 

aprovado pelos credores do grupo empresarial, conforme pode ser 

confirmado no sítio eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br. Á 

vista disso, o plano de recuperação judicial apresenta a natureza de 

transação e, uma vez homologado, implica em novação dos créditos 

anteriores ao pedido (20/06/2016) – art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005. 

Por tais razões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já emitiu parecer 

orientando que, concedida a recuperação judicial, as execuções 

individuais devem ser extintas, uma vez que não há hipótese jurídica para 

seu prosseguimento. Nesse sentido o aresto compilado destacado: 

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO 

PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1272697 DF 2011/0195696-6, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015). Para arrematar (negritado): 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. 

SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. EMPRESA EXECUTADA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS EMITIDAS ANTES 

DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E QUE NELE 

SE ENCONTRAM ARROLADAS. APROVAÇÃO QUE IMPLICA NA 

NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO, TENDO EM VISTA 

QUE A DECISÃO QUE CONCEDEU A RECUPERAÇÃO PASSOU A 

CONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, § 1º DA LEI 
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11.101/05), O QUE PERMITE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. 

SENTENÇA MANTIDA. "DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)." Recurso 

conhecido e improvido. (TJ-SC - AC: 03078938120148240018 Chapecó 

0307893-81.2014.8.24.0018, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 22/02/2018, Primeira Câmara de Direito Comercial). In casu, o 

crédito constituído na presente executio tem fato gerador anterior ao 

pedido de recuperação judicial, a inicial fora protocolada em 26/02/2016 

(Id. 2239527). Sendo assim, está sujeito aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em Juízo. Nesse diapasão, considerando que a 

decisão homologatória do plano constitui título executivo judicial (Lei nº 

11.101/2005, art.59, §1º), não há viabilidade jurídica para a retomada do 

presente feito. Isso porque, todos os credores da empresa executada 

devem se submeter ao plano homologado pelo juízo universal, em 

observância aos objetivos do processo de recuperação judicial. Acerca 

do tema explica Fábio Ulhoa Coelho: “Em princípio, todos os credores 

anteriores ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do 

plano de recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto 

ao plano e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial 

respaldada na maioria dos credores. Não têm outra alternativa”. (Curso de 

Direito Comercial, v. 3: direito de empresa. 15ª ed. São Paulo, Saraiva, 

2014, p. 439). Destarte, diante de todo o exposto e considerando a 

impossibilidade de retomada da execução, eis que o título executivo que 

instrui o presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, 

sujeitando-se, por consectário, aos efeitos do plano de recuperação 

aprovado em Juízo, se perfaz nestes autos a perda do interesse de agir, o 

que não conduz a presente demanda a outro destino, senão a extinção. 

Isto posto, julgo EXTINTO sem resolução de mérito, em razão da perda do 

interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Expeça-se 

certidão de crédito em favor da parte exequente, com atualização 

monetária e juros contados até a data do protocolo da recuperação judicial 

(20/06/2016). Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Se nada for 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009593-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TESTA & TESTA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA CASTILHO OAB - MT0017770A (ADVOGADO(A))

MAICOS MATEUS ZUCCHI OAB - MT25816/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Oportunamente o promovente manifestou-se no 

sentido de ter o promovido descumprido o acordo entabulado, 

consequentemente iniciando a fase de cumprimento da sentença 

homologatória do referido acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença no id nº 20254388, RETIFIQUE-SE a CLASSE 

JUDICIAL para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e INTIME-SE a parte 

Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente 

a sentença proferida nos autos; Ultrapassado o aludido prazo, com ou 

sem manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos 

conclusos para análise dos pedidos de penhora (id nº 20254388 e 

22511720) e expedição de certidão de protesto (id nº 29013775). 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012021-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDMA DE MELO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012021-70.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VALDMA DE MELO ROCHA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência, caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 
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STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010798-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DAHMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010798-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SERGIO LUIS DAHMER REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência, caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004922-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE LOPES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004922-15.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO EXECUTADO: ROSANE LOPES CAMPOS Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo informado, do qual informa que já 

houve cumprimento por parte do promovido (ID. 26398558). Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os 

atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o 

acordo entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005765-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CARNEIRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1005765-14.2017.8.11.0015. AUTOR(A): KEILA CARNEIRO DA SILVA 

OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004564-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004564-84.2017.8.11.0015. AUTOR(A): VANDIRLENE RODRIGUES DA 

CUNHA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada 

pela parte requerente pugnando pela suspensão da ação e, 

subsidiariamente, pela desistência, caso não concedido o pleito anterior, 

requerendo a extinção e baixa definitiva do feito. É o breve resumo, 

dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. 

Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no 

art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é 

posterior à ação individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. 

SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o 

entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos 

de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, 

hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi 

proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. 

Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 

16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá início ou 

prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o desfecho 

da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos efeitos da 

sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente demanda 

a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da Ação 

Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, porquanto 

assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo daquele feito. 

Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao encontro do 

ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da ação. Assim, 

acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, independe de anuência do requerido. É a dicção do 

enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do CPC. 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007887-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA DA SILVA SAUZEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007887-97.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SELMA CRISTINA DA SILVA 

SAUZEN REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte requerente pugnando pela 

suspensão da ação e, subsidiariamente, pela desistência, caso não 

concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e baixa definitiva do 

feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o entendimento firmado no C. STJ a 

suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em 

que ação coletiva é posterior à ação individual. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À 

AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. 
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Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se 

dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações 

individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação 

coletiva foi proposta antes da ação individual”. […] (AgInt no REsp 

1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, primeira turma, julgado em 

26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). Desta forma, aquele que dá 

início ou prosseguimento a uma ação ordinária individual sem aguardar o 

desfecho da demanda coletiva com identidade do objeto abdica dos 

efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do ajuizamento da presente 

demanda a parte promovente tinha plena ciência da prévia existência da 

Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente de desfecho, 

porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do polo ativo 

daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do STJ vai ao 

encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em suspensão da 

ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a desistência da 

causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do requerido. 

É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 485 do 

CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do 

réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. 

Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 12.153/2009, a 

dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte requerida. Mesmo 

porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos os aspectos. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições sobreditas. Por 

conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do FONAJE. 

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em 

virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012025-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012025-10.2017.8.11.0015. AUTOR(A): SANDRA MARIA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Petição derradeira aviada pela parte 

requerente pugnando pela suspensão da ação e, subsidiariamente, pela 

desistência, caso não concedido o pleito anterior, requerendo a extinção e 

baixa definitiva do feito. É o breve resumo, dispensado relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Julgo. Tendo em vista o 

entendimento firmado no C. STJ a suspensão prevista no art. 104 do CDC 

somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação 

individual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL. 

AJUIZAMENTO POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO. ART. 104 

DO CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, a 

incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação 

coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da 

situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação 

individual”. […] (AgInt no REsp 1457348/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

primeira turma, julgado em 26/03/2019, DJe 16/04/2019 - grifo nosso). 

Desta forma, aquele que dá início ou prosseguimento a uma ação ordinária 

individual sem aguardar o desfecho da demanda coletiva com identidade 

do objeto abdica dos efeitos da sentença coletiva. No caso, quando do 

ajuizamento da presente demanda a parte promovente tinha plena ciência 

da prévia existência da Ação Coletiva proposta em 14/03/2016 e pendente 

de desfecho, porquanto assistida pelo mesmo advogado representante do 

polo ativo daquele feito. Insta salientar que a tese firmada no Tema 589 do 

STJ vai ao encontro do ora arrazoado, desse modo descabe falar em 

suspensão da ação. Assim, acolho o pedido de desistência, isso porque a 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, independe de anuência do 

requerido. É a dicção do enunciado 90 do FONAJE, inciso VIII e § 5º do art. 

485 do CPC. “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Disposições mencionadas que se aplicam no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.º 

12.153/2009, a dispensar, do mesmo modo, aquiescência da parte 

requerida. Mesmo porque a desistência em pauta lhe beneficia em todos 

os aspectos. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos, disciplinada pelo art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

sobreditas. Por conseguinte julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas e despesas processuais, nem honorários 

advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. Sinop – MT, 26 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366939 Nr: 14682-68.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY GABRIEL ESPINDOLA, VALDEILSON 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TRINDADE 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27.343, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 

21.747/O

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC e de acordo com o art. 222 do CPP, impulsiono estes 

Autos para intimar o(a,s) d. advogado(a,s) de que foi(ram) expedida(s) 

carta(s) precatoria(s) para a(s) Comarca(s) de Coxim, para inquirição da 

testemunha da acusação GABRIEL PEREIRA DE SOUZA.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369022 Nr: 16070-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDN, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELAINE FERREIRA ARANTES - 

OAB:OAB/GO 26.268, LUANE MENDES DE SOUSA - OAB:45.053-GO, 

WANESSA FERREIRA RODRIGUES - OAB:41.134-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:OAB/MT 12089 A

 Ante o exposto, rejeito a impugnação interposta às fls. 92-97.

Considerando que a multa anteriormente fixada à fl. 98 não foi o suficiente 

para compelir a executada ao cumprimento da obrigação, majoro para 

R$10.000,00 (dez mil reais) o valor da multa diária, o que faço com fulcro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 215 de 587



no art. 537, § 1º, do CPC.

 Intime-se a executada acerca da majoração da multa e para que cumpra a 

obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, consignando-se que a 

multa majorada terá início a partir do término deste prazo.

Após, vista ao exequente para requerer o que entender de direito, 

colha-se o parecer Ministerial e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328301 Nr: 8354-59.2018.811.0015

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Tendo em vista a notícia do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão expedido em face de M DA S R (fls. 100-116), tenho por 

atingida a finalidade do mandado, qual seja, a localização do jovem.

 Diante disso, determino a imediata liberação do representado e designo 

audiência de apresentação para o dia 24 de março de 2020, às 14h15min.

 Ainda, considerando que M. se encontra apreendido na Delegacia de 

Polícia e que ele ainda não foi citado acerca da representação da fl. 04-A, 

expeça-se mandado de desinternação, de citação e de intimação para o 

ato acima aprazado.

 O respectivo mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça e pelo 

Agente da Infância e Juventude plantonistas, incumbindo ao último os 

esclarecimentos ao adolescente e aos seus pais/responsáveis acerca da 

necessidade de comparecimento à audiência, bem como das 

consequências da eventual ausência.

 Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para o 

comparecimento à audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368871 Nr: 15966-14.2019.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÍSE PROCHNOW MOURÃO. 

TIUSSI - OAB:8445 RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI MALDI ALVES - 

OAB:7558 RO

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes dos termos da 

decisão de fl. 45, para que se manifestem acerca o relatório emitido pela 

equipe multidisciplinar do juízo à fl. 42, bem como para que se manifestem 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005332-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 

28990860, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28/02/2020. Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA GUIA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação retro. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DA GUIA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 

28996776, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28/02/2020. Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008222-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 

28998497., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28/02/2020. Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005951-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 

29639608., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 28/02/2020. Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007578-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR as PARTES, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 

25693867 ., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. OBS: AUTOR: 50% Beneficiário da 

Justiça Gratuita REQUERIDO: 50% - Custa R$ 206,70 Taxa R$ 71,85 

Várzea Grande, 28/02/2020. Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1014788-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

M. V. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

TANIA CARINE DA SILVA OAB - 009.252.071-52 (REPRESENTANTE)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. E. B. (REU)

 

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

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1014788-52.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 56.172,71; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que, nesta data junto a estes autos a resposta de Oficio 13/2020 

da Prefeitura Municipal de Cuiabá , ocasião em que intimo a parte autora a 

se manifestar no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1011371-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARTINS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA RIBEIRO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1011371-28.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]; Certifico que 

devidamente citada por edital (conforme anexo), decorreu "in albis" o 

prazo para a Requerida apresentar contestação, razão pela qual, intimo a 

parte autora para manifestação. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA PIRES DE CAMARGO MACHADO Analista Judiciária 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007360-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. O. (REQUERENTE)

E. C. D. O. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. B. (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ANTONIO BEZERRA 

FILHO PROCESSO n. 1007360-53.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 

120.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO 

ATIVO: Nome: EMILLY CRISTIANE DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: 

Inexistente, 382, RUA DECLAMAÇÃO- N 382- B JARDIM GLORIA II, 

Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Nome: CRISTIANE 

DE OLIVEIRA Endereço: Inexistente, 382, Rua Declamação- n382- Bairro 

Jardim Gloria II, Inexistente, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

POLO PASSIVO: Nome: ERINEY ADAO BASTOS Endereço: desconhecido 

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; 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, ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO MACHADO, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 316674 Nr: 13040-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INALDA ENEDINA DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS DE LEONCIO BARBOSA DA SILVA, 

MARIA ELENA DA SILVA BARBOSA, MARIA ENEDINA DA SILVA 

FRAGERI, GERALDA ENEDINA DA SILVA NARDY, FRANCISCO BARBOSA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:1.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

I- Cumpra-se o item III, da decisão de fl. 37-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98990 Nr: 8462-50.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ARRUDA COIMBRA, Elza Maria Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO MERCEDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, ALYSSON KNEIP 

DUQUE - NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO 

UNIVERSITÁRIO. - OAB:OAB/MT 6566, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - UNIVAG - OAB:6357/MT, CLAUDIO HEDNEY ROCHA - UNIVAG 

- OAB:6066, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a inventariante manifestar-se quanto ao andamento do feito. Motivo 

pelo qual encaminho para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576134 Nr: 7377-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Execução Extrajudicial de Alimentos->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a exequente manifestar-se quanto a diligência negativa de fls.19/20. 

Razão pela qual, impulsiono os autos para que a parte autora se manifeste 

quanto ao andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480104 Nr: 2088-32.2017.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: MARCILENE NUNES YANAGUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, oficiado ao Departamento da Conta Única do E. Tribunal de 

Justiça, em cumprimento ao r. despacho de fls. 56, recebemos como 

resposta que nã há valores vinculados aos processos nºs 122/1987 

(código 101999), 1993/1986 (código 2983) e 496/2006 (cód. 101948), que 

tramitaram na 2ª Vara Cível desta Comarca (fls. 61).

Pelo exposto e considerando a petição de fls. 53/55, promovo os autos à 

conclusão.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001659-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY SANTANA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. N. (REQUERIDO)

Ademaura Freitas dos Santos (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1001659-14.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre o estudo psicossocial Várzea Grande/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Nercy Anchieta / Gestora / Judicial

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

Processo Número: 1014661-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON MAX CORDEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIZA FERNANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO (REU)

G. D. O. R. (REU)

 

1014661-17.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 27493080 e da certidão 

que designou audiência de ID 29660538. Várzea Grande/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 306017 Nr: 1758-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER RESINO JUNIOR - 

OAB:22198/O

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

A Defensoria Pública requereu o arquivamento do feito (fls. 302), ante as 

infrutíferas tentativas de contato com sua assistida.

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 304), bem ainda a revogação do decreto prisional.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão que decretou a prisão civil do devedor fls. 289.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 19).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 93655 Nr: 3282-53.2006.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVINA SANGALLE PADILHA, ALTAIR JEANCARLO 

PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO EDIR PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:3816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Às últimas declarações e plano de partilha/adjudicação.

Após, conclusos para sentença.

Várzea Grande/MT, 26 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves
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 Cod. Proc.: 320814 Nr: 17215-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:MT 

20.287

 Processo nº. 17215-49.2013.811.0002.

Código nº. 320814.

VISTOS etc.

Defiro a AJG.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Doralinda Francisca 

Borges de Mesquita contra Orlei José de Mesquita.

Afirma a exequente que até a presente data o executado não efetuou a 

venda do imóvel e permanece usufruindo do bem, sem repassar qualquer 

quantia à si.

Intime-se, pois, o executado, pessoalmente, por Oficial de Justiça, para 

manifestar-se nos autos dizendo se tem interesse em adquirir o quinhão 

da exequente.

 Não havendo interesse na aquisição do bem, expeça-se o necessário 

para avaliação e alienação do bem em hasta pública.

As partes podem, querendo, contratar imobiliária para venda particular.

O morador não pode se opor injustificadamente a apresentação do imóvel 

à venda, sob pena de desocupação forçada do bem ou pagamento de 

aluguel ao credor, até a venda, conforme o caso.

Observe-se a prerrogativa prevista no art. 212, § 2º, do CPC.

Intime-se a credora, por seu Advogado.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217830 Nr: 13209-72.2008.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTOS GUIMARÃES, EUGENIA DUARTE 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURDES MARTHA 

FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573, LAURO MARVULLE - OAB:3110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES S. ORIONE 

E BORGES - OAB:OAB-MT-4807-B

 Certifico que foi deferido o pedido de desarquivamento dos autos pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, se nada for requerido, retorno ao arquivo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 395271 Nr: 8613-98.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDS, PRDSM, MHDSM, LEDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, FAUSB - FACULDADES INTEGRADAS 

DESEMBARGADOR SÁVIO BRANDÃO - OAB:

 VISTOS etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença.

 A Defensoria Pública pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 174).

O Ministério Público opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito 

(fls. 176).

Assim sendo, diante da desídia da parte exequente em prosseguir com o 

feito, não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Há dinheiro bloqueado via BACENJUD e transferido para a conta judicial 

(fls. 134), de modo que o recurso deve ser devolvido ao devedor. Assim, 

deve ser mantido contato com o banco, já que o devedor foi citado por 

edital, para devolução do valor para o devedor, caso ainda mantenha 

conta na instituição em que houve o bloqueio.

P. R. I.

 Isento de custas, eis que defiro a AJG.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418415 Nr: 21206-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESN, EESN, EJBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEIA BATISTA TEODORO 

- OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Cristina de Abreu 

Sperandio - OAB:9175-B/MT

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

O feito encontra-se paralisado por falta de andamento.

Assim sendo, diante da inércia dos credores, que demonstra a falta de 

interesse em prosseguir com o feito, bem ainda considerando a 

impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo.

O Ministério Público pugnou pela extinção do processo sem resolução do 

mérito (fls. 80).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

III do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 18).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 420890 Nr: 22464-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMF, ROSIANE DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

Def. Pública - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOBALDO ALVES DE JESUS - 

OAB:4037/RO

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 A Defensoria Pública pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 199).

O Ministério Público opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito 

(fls. 201).

Assim sendo, diante da desídia da parte exequente em prosseguir com o 

feito, não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão que determinou o decreto a prisão civil do devedor fls. 

171.

P. R. I.

 Isento de custas (fls. 48).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
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JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270356 Nr: 10956-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BATISTA DE QUEIROZ -ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ricardo Da Silva 

Campos - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXANDRE 

RICARDO DA SILVA CAMPOS, para devolução dos autos nº 

10956-09.2011.811.0002, Protocolo 270356, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1005338-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. F. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

D. D. S. (TESTEMUNHA)

S. C. V. B. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1005338-22.2018.8.11.0002. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. REQUERENTE: F.L.F.A., representada por sua genitora 

PRISCILA DE SOUZA LOPES. REQUERIDO: ELINTON LUIS FRANCIOLI DE 

AQUINO. Vistos, Considerando-se o preceituado pelo Paragrafo Único do 

Artigo 693 do Código de Processo Civil, converto o rito do processamento 

pela Lei 5.478/68. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à 

audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento que designo para o dia 

23/4/2020, às 14: 30 horas, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência da parte autora em extinção e arquivamento do processo e da 

parte requerida em confissão e revelia. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117585 Nr: 10939-41.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIASMACIL DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE 

CIGARROS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R MARTINS DE SOUZA ADM. DE 

ESTACIONAMENTO E MALOTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CÉSAR DIAS 

AMORIM - OAB:6470/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R MARTINS DE SOUZA ADM. DE 

ESTACIONAMENTO E MALOTES-ME, CNPJ: 01465100000822. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos...Defiro quanto a citação por edital. 

Proceda-se.Quanto à penhora online a fim de evitar excesso de penhora, 

ao credor para indicar a respectiva conta ou contas p/ penhora no 

montante do seu crédito. I.C.V.G; 11/11/2019 Ester Belém NunesJuíza 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, Victor Hugo Silva 

Coneza, digitei.

Várzea Grande, 30 de janeiro de 2020

Eucaris Taques Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351109 Nr: 16663-50.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO VIEIRA ALENCAR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 SOB PENA DE EXTINÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

AUTOS N. 16663-50.2014.811.0002 – (Cód. 351109)

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GENIVALDO VIEIRA ALENCAR

PARTE REQUERIDA: BANCO DO BRASIL S/A

INTIMANDO(A, S): GENIVALDO VIEIRA ALENCAR

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para DAR(EM) PROSSEGUIMENTO AO FEITO EM 05 

(CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485, II DO 

CPC, pois este encontra-se paralisado há mais de um (1) ano, devendo 

para tanto PROMOVER O ANDAMENTO NO FEITO.

Várzea Grande - MT, 6 de fevereiro de 2020.

Eucaris Taques Pereira

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011369-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA DE ARAUJO FORMIGONI OAB - SP158586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PAIVA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO Certifico que, a parte requerida apresentou 

contestação tempestivamente. Em sendo assim, INTIMO a parte autora 

para impugnar a contestação no prazo de 15 dias. VÁRZEA GRANDE, 28 

de fevereiro de 2020. (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.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004890-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERNANDES OAB - MT26533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX DE ALMEIDA (MAX VIDRACEIRO) (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004890-78.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

C/C COBRANÇA E PEDIDO LIMINAR, demanda que tem seu procedimento 

regido pela Lei 8.245/91, devendo o valor da causa ser equivalente a doze 

meses de aluguel, nos termos do artigo 58, inciso III da mencionada Lei. De 

outra parte, verifica-se que a parte autora atua como comerciante, o que 

não subentende situação miserável. No presente caso, caberia à parte 

autora comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos 

autos dados que comprovem a sua renda, tampouco as despesas 

extraordinárias, que possam comprometer o seu sustento, o que poderia 

demonstrar a impossibilidade em arcar com as despesas processuais. No 

entanto, segundo o Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do CPC). Sendo assim, INTIME-SE a requerente para que indique o 

valor da causa adequado e traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 321, parágrafo único, do 

CPC e art. 290, CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005888-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APARECIDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005888-46.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o requerimento 

administrativo formulado pelo autor não foi aceito pela seguradora em 

razão da falta de documentos exigidos pela lei (id. 29493791). Assim, 

considerando que o autor não comprovou ter juntado os documentos 

necessários à regulação do sinistro, os quais estão devidamente listados 

n o  s i t e  d a  S e g u r a d o r a  L í d e r 

(https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Documentacao-Invalidez-Per

manente.aspx), não se pode afirmar que houve o prévio requerimento 

administrativo. Destarte, admitir que o interesse de agir está demonstrado 

com o mero protocolo do requerimento administrativo, destituído dos 

documentos necessários à regulação do sinistro, burlaria a orientação 

jurisprudencial da Excelsa Corte de que “O requerimento administrativo 

prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” 

(STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, DJe 08/08/2011). Ante o exposto, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, deverá a parte autora manifestar-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência 

de interesse de agir. Prazo 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 de fevereiro 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006379-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SILVINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAELSON DA PENHA NAZARETH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006379-53.2020.8.11.0002 

Vistos, etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após, devolva-se com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003681-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE E TRANSPORTADORA F 1 LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1003681-74.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE IMÓVEL 

NÃO RESIDENCIAL, demanda que tem seu procedimento regido pela Lei 

8.245/91, devendo o valor da causa ser equivalente a doze meses de 

aluguel, nos termos do artigo 58, inciso III da mencionada Lei. Sendo assim, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, indicar o valor da 

causa adequado, bem como recolher eventual valor remanescente das 
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custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único do CPC). Prazo 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006551-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARCONDES DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006551-92.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006429-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK IZUMI OKADA OAB - SP90393 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. (EXECUTADO)

AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA. (EXECUTADO)

EDVALDO SOCORRO MENDES (EXECUTADO)

JOSE MILTON MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006429-79.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciais. Ante o exposto, intime-se a 

parte autora para comprovar o pagamento das despesas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único, do CPC). Prazo: 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006254-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON RAMOS FERNANDES (AUTOR)

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:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006254-85.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora trouxe aos 

autos apenas AR de recebimento de correspondência (id. 29578570), 

contudo não há comprovação do protocolo de documentos e tampouco foi 

comprovada a negativa por parte da seguradora. Assim, considerando 

que o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que a 

exigência do prévio requerimento administrativo, como condição para o 

regular exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal, bem assim que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz 

Fux), deverá o autor comprovar que realizou requerimento administrativo. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, para juntar comprovante de prévio requerimento 

administrativo e a negativa da seguradora, na hipótese de não possuí-lo 

deverá manifestar sobre a possível extinção do feito sem resolução do 

mérito, em razão da ausência de interesse de agir (art. 10, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006311-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006311-06.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora trouxe aos 

autos pedido de seguro DPVAT (id. 29592816), contudo não há protocolo 

deste e, tampouco foi comprovada a negativa por parte da seguradora. 

Assim, considerando que o Superior Tribunal de Justiça exarou o 

entendimento de que a exigência do prévio requerimento administrativo, 

como condição para o regular exercício do direito de ação, não viola o 

disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem assim que a 

ausência de requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por 

inexistência de interesse de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do 

Ministro do STF, Luiz Fux), deverá o autor comprovar que realizou 

requerimento administrativo. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para juntar comprovante 

de prévio requerimento administrativo e a negativa da seguradora, na 

hipótese de não possuí-lo deverá manifestar sobre a possível extinção do 

feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir 

(art. 10, CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. B. H. (AUTOR(A))

D. V. D. N. (AUTOR(A))

LUSINEIDE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

EVANDRO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1005201-06.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 27.778,72 ESPÉCIE: 

[Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: LUSINEIDE BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA MARIA GOMES DE 

AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - 
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MT - CEP: 78145-800 Nome: EVANDRO DO NASCIMENTO Endereço: RUA 

MARIA GOMES DE AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-800 Nome: DUAN VINICIUS DO 

NASCIMENTO Endereço: RUA MARIA GOMES DE AZEVEDO, 03, casa 03 

(LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-800 

Nome: JOAO VITHOR BARBOSA HOLDER Endereço: RUA MARIA GOMES 

DE AZEVEDO, 03, casa 03 (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-800 POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA 

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUÍS, 7059, - DE 6697 A 7001 - LADO 

ÍMPAR, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04627-005 Nome: 

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES, 43, loja 55, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos 

autores, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifetar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

(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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325948 Nr: 22322-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JAIR LEITE DA SILVA, CICERA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - OAB:MT 

12.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:MT 15.600

 INTIMAÇÃO do Exequente para manifestar acerca da impugnação juntada 

às fls. 424/433, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289087 Nr: 8613-06.2012.811.0002

 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: SELANO COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE 

SEGURADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA, LUIZ ALVARO 

DA SILVA, condomínio shopping Center Três Américas, Liberty Seguros 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA GORETE ROQUE SAGIN - 

OAB:MT 10.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013-A, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:MT 5.705, VALERIA BAGGIO - OAB:4676-MT, VALERIA BAGGIO 

RICHTER - OAB:MT 4.676

 INTIMAÇÃO do Autor para apresentar as contrarrazões ao Recurso de 

Apelação (fls. 562/579), no prazo de 15 (quinze ) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004898-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANOR OLIVEIRA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SANTANA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004898-55.2020.8.11.0002 

AUTOR: VANOR OLIVEIRA ARANTES REU: MANOEL SANTANA 

RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E OUTROS 

ENCARGOS, demanda que tem seu procedimento regido pela Lei 8.245/91, 

devendo o valor da causa ser equivalente a doze meses de aluguel, nos 

termos do artigo 58, inciso III da mencionada Lei. Ademais, verifica-se que, 

o autor requer pelo benefício da justiça gratuita, contudo no que concerne 

aos parâmetros para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, é 

indispensável a demonstração da efetiva necessidade de que trata o 

caput do art. 98, do CPC. Conforme o disposto: “A pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”, fazendo jus, neste 

caso, ao benefício da assistência judiciária gratuita através de mera 

declaração de sua hipossuficiência, conforme previsto no §3º do artigo 

98, do CPC. De outra parte, verifica-se que a parte autora possui nível 

superior completo, atua na profissão de engenheiro civil, o que não 

subentende situação miserável. No presente caso, caberia ao autor 

comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados 

que comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o sustento do autor, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. Conforme a 

jurisprudência pátria, não se presume miserabilidade: TJSP - APL 

57349420088260019 SP 0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): 

SEBASTIÃO FLÁVIO. JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011. JUSTIÇA 

GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE TEM PROFISSÃO DE NÍVEL 

SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE JURÍDICA AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO 

DENEGADA. (Grifei). No entanto, segundo o Novo Código de Processo 

Civil (artigos 98 à 102): “o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos” (artigo 99, §2º, do CPC). Sendo assim, INTIME-SE a parte 

autora para emendar a petição inicial, indicar o valor da causa adequado 

(equivalente à 12 meses de aluguel) e comprovar sua situação financeira 

precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas 

judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/91 e artigos 290, 

CPC c/c 456, §1º, da CNGC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 

de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006276-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE VIDA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REU)
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MELISSE RIBEIRO DIAS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006276-46.2020.8.11.0002 

AUTOR: MAPFRE VIDA S/A REU: JANDIRA APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA, MELISSE RIBEIRO DIAS Vistos etc. 1) Autorizo a parte autora a 

realizar a consignação, via depósito judicial, do valor atualizado referente 

a Apólice vinculada ao Contrato de Seguro de Vida em Grupo existente em 

nome do de cujus José Roberto Ribeiro Dias, a ser efetivado no prazo de 5 

(cinco) dias (art. 542, I, do CPC). Consigno que não realizado o depósito 

no prazo previsto, o processo será extinto sem resolução do mérito. 2) 

Efetivado o depósito, certifique-se. 3) Cite-se a parte ré para levantar o 

depósito ou oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

contestação, o requerido poderá alegar as matérias elencadas no art. 544, 

do CPC. 4) Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor 

completá-lo, em 10 (dez) dias. 5) Após a contestação, caso sejam 

apresentadas matérias preliminares ou acostados novos documentos, 

vistas à parte autora para que, em 10 (dez) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação, vindo-me os autos a seguir conclusos para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005311-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAZIO ISAIAS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA IMOBILIARIA SAO MATEUS LTDA - ME (REU)

BENEDITO A. BOTELHO (REU)

ELY DA SILVA A. DE FIGUEIREDO (REU)

HELENA TECHA DE LARA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005311-68.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): ATANAZIO ISAIAS DE CAMPOS REU: EMPRESA IMOBILIARIA 

SAO MATEUS LTDA - ME, BENEDITO A. BOTELHO, ELY DA SILVA A. DE 

FIGUEIREDO, HELENA TECHA DE LARA Vistos etc. I – Cite-se o 

proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do referido 

imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

interessados em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 

257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. IV - Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Imóveis para que proceda a averbação da presente ação junto à matrícula 

do imóvel, objeto destes autos. V – Dê-se vistas ao Ministério Público. VI - 

Concedo o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005533-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005533-36.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN. Vistos etc. 

Trata-se de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO 

C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por 

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO PAN aduzindo, em 

síntese, que firmou com a requerida um empréstimo consignado, contudo 

veio a tomar conhecimento de que os valores descontados em sua folha 

de pagamento na verdade se tratavam de Reserva de Margem 

Consignável, como se a modalidade do empréstimo tivesse sido feito 

através do cartão de crédito. Afirma que, jamais utilizou nenhum cartão de 

crédito e que apenas requereu e autorizou empréstimos consignados e 

não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, já que 

os valores descontados não abatem o saldo devedor, pois cobrem apenas 

os juros e encargos mensais do cartão. Liminarmente, requer que a 

demandada seja compelida a suspender os descontos realizados em sua 

folha de pagamento referentes à empréstimo sobre a RMC. No mérito, 

pugna pela procedência da ação com a declaração de inexistência de 

débito, pela condenação da ré pelos danos morais ocasionados. Ao final, 

pugna pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de 

urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso permaneça tendo 

esses descontos em sua folha de pagamento. Já a probabilidade do direito 

restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, comprovando 

os descontos com a cópia de seus holerites. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 

do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover 

qualquer desconto na folha de pagamento da parte autora no que se 

refere à Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo Sobre a 

RMC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

21 de maio de 2020, às 15h20min constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Cite-se/intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data 

da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a relação de 

consumo inconteste. No mais, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC e determino que a requerida junte aos 

autos cópia do contrato de empréstimo consignado firmado entre as 

partes juntamente com sua defesa. Por fim, considerando que a parte 

autora possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação 

dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências 

judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas anotações nos registros 

dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006037-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

KARLA ROCHA DE PASSOS OAB - 049.118.511-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006037-42.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

21 de maio de 2020 às 16h40min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005689-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005689-24.2020.8.11.0002 

AUTOR(A): EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE PAIVA REU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por EMILLY ISTEICE ALMEIDA DE 

PAIVA em desfavor de UNIVERSIDADE DE CUIABÁ LTDA – UNIC aduzindo, 

em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços educacionais 

contratando o Parcelamento Estudantil Privado, contudo achou mais 

econômico contratar com a requerida vinculando sua nota do ENEM e 

então procedeu o cancelamento do Parcelamento Estudantil Privado. 

Afirma que, apenas no final do 1º semestre tomou conhecimento que seu 

contrato ainda estaria vinculado ao parcelamento, cujo contrato foi 

cancelado, assim requer o abatimento dos valores pagos dentro do 

montante total do semestre, levando-se em consideração o semestre do 

contrato vinculado a nota do ENEM, o qual possui maior desconto. 

Liminarmente, requer que a demandada se abstenha de inserir seus dados 

da lista de inadimplentes e que se abstenha de negar a matrícula ou 

qualquer ato que impeça a requerente de continuar cursando a matéria, 

sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela procedência da ação com 

a declaração de inexistência de débito e condenação pelos danos morais 

ocasionados. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita e 

inversão do ônus da prova. É o breve relato. Fundamento e decido. Em 

análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual 

são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser 

antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas 

empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante 

uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para 

assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório 

principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo. No caso em 

apreço, visa a requerente a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinado que a requerida efetive a sua matrícula e se abstenha de 

realizar qualquer ato que a impeça requerente de continuar cursando a 

matéria. Todavia, verifico que o pedido de antecipação da tutela não 

merece deferimento, pois ausentes a probabilidade do direito. Denota-se 

que, a autora reconhece o seu inadimplemento junto à instituição de 

ensino, sendo certo que esta não está obrigada a renovar a matrícula de 

aluno inadimplente com as mensalidades anteriores, haja vista o caráter 

bilateral da avença de prestação de serviços educacionais. Tem-se que, a 

demandante requer o abatimento e parcelamento dos valores devidos, 

demonstrando que, apesar do suposto erro quanto a forma de 

contratação entre as partes, a autora não adimpliu integralmente com o 

contrato elegido. A Lei nº 9.870/99, que dispõe acerca do valor das 

anuidades ou das semestralidades escolares privado, no seu art. 6º, 

proíbe que a instituição de ensino adote, na fluência do período letivo, 

medidas que prejudiquem o desempenho escolar do aluno, utilizando-se de 

métodos coercitivos unilaterais para o recebimento das mensalidades 

devidas em decorrência do contrato de prestação de serviços escolares. 

Entretanto, referido diploma legal não dá guarida à inadimplência e dispõe 

que, ao final do período letivo, seja o contrato anual ou semestral, 

dependendo da sistemática de ensino, é garantida à instituição de ensino a 

não-renovação da matrícula de aluno inadimplente (art. 6º, § 1º). Destarte, 

dispõe o art. 5º, da mencionada lei: "Art. 5o Os alunos já matriculados, 

salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, 

observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou 

cláusula contratual.” (sem destaques no original) Neste sentido, colaciono 

julgados do Superior Tribunal de Justiça e da Corte deste Estado 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO 

SUPERIOR. INSTITUIÇÃO PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA DE ALUNO. 

PROIBIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1. "O 

aluno, ao matricular-se em instituição de ensino privado, firma contrato 

oneroso, pelo qual se obriga ao pagamento das mensalidades como 

contraprestação ao serviço recebido. O atraso no pagamento não autoriza 

aplicar-se ao aluno sanções que se consubstanciem em descumprimento 

do contrato por parte da entidade de ensino (art. 5º da Lei 9.870/99), mas 

está a entidade autorizada a não renovar a matrícula, se o atraso é 

superior a noventa dias, mesmo que seja de uma mensalidade apenas." 

(REsp 660.439/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 27/6/2005). 2. "A 

negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno 

inadimplente, ao final do período letivo, é expressamente autorizada pelos 

arts. 5º e 6º, § 1º, da Lei 9.870/99.") REsp 553.216/RN, Relator Ministro 

Teori Albino Zavascki, DJ de 24/5/2004). 3. "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." Incidência da Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo Regimental não provido.” (Processo: AgRg no AREsp 48459 / RS. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0152671-8. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento: 07/02/2012. Data da 

Publicação/Fonte: DJe 13/04/2012) (negritei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ALUNO 

IMPEDIDO DE EFETUAR SUA REMATRÍCULA - COMPROVAÇÃO DA 

INADIMPLÊNCIA DO ALUNO - RECURSO DESPROVIDO. A instituição de 

ensino age no exercício regular de direito ao deixar de renovar a matrícula 

do aluno inadimplente, pois o art. 5º, da Lei n.º 9.870/99, ao assegurar o 

direito da rematrícula aos alunos matriculados em instituição privada de 

ensino, exclui os inadimplentes. Dessa forma, nenhuma norma é 

descumprida caso a UNIVERSIDADE Particular resolva não mais prestar 

serviços educacionais aos estudantes em tal situação, uma vez que 

decorre de relação contratual.“ (N.U 0009542-07.2010.8.11.0003, AI 

110121/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2011, Publicado no DJE 13/09/2011). 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, INDEFIRO A 

TUTELA pleiteada pela parte autora. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 21 de maio de 2020, às 16h00, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que, o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC, bem como defiro a inversão do ônus da prova. 

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 27 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005672-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI
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GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005672-85.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Em que pese a manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, designo audiência de conciliação que 

designo para o 21 de maio de 2020, às 17h00min constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Cite-se/intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005266-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUDILENE ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005266-64.2020.8.11.0002 

REQUERENTE: EUDILENE ESPIRITO SANTO DA SILVA REQUERIDO: LOJAS 

RENNER S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE proposta por EUDILENE ESPIRITO SANTO DA SILVA 

SOUZA em desfavor de LOJAS RENNER S.A aduzindo, em síntese, que 

realizou compras no estabelecimento da requerida e quando foi se retirar 

da loja o dispositivo de segurança da porta disparou. Afirma que, foi 

abordada de forma ríspida pelo funcionário da ré e em frente de todos 

teve suas coisas conferidas e só então pôde se retirar do local. 

Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a apresentar as 

imagens do circuito interno de câmeras da loja referente ao dia 11 de 

janeiro de 2020 das 16 horas até as 18 horas período em que esteve na 

loja, sob pena de multa. No mérito, pugna pela procedência da ação e 

condenação do réu pelos danos morais ocasionados. Ao final, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Em análise do pedido de tutela de urgência, 

tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de 

tutela de urgência uma vez que restou devidamente demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois se faz 

pertinente a apresentação do vídeo referente a data do ocorrido para 

demonstração do fato constitutivo do direito pleiteado pela autora, sendo, 

inclusive, necessário o pedido liminar, uma vez que as empresas não são 

obrigadas a manter os vídeos do circuito interno por longos períodos. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada com a juntada da nota fiscal 

referente às compras realizadas naquela data, demonstrando que de fato 

a autora esteve no estabelecimento da ré, conforme id. 29343281. Ante o 

exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos 

termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida, no prazo 

de 10 dias, apresente as filmagens do circuito interno de segurança da 

unidade das Lojas Renner S/A localizada no Várzea Grande Shopping, no 

horário das 16h até 18h do dia 11 de janeiro de 2020, sob pena de multa 

de 5.000,00 (cinco mil reais). Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e comparecer em 

audiência de conciliação que designo para o dia 21 de maio de 2020, às 

15h40min, consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e ante a 

relação de consumo inconteste, DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006227-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERIEL ARAUJO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO OAB - MT27995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006227-05.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

21 de maio de 2020 às 16h20min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). CONCEDO ao autor os 

benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 27 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009789-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY APARECIDA SOUSA GALIANO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009789-90.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. REU: KELLY 

APARECIDA SOUSA GALIANO Vistos etc. Prime Incorporações e 

Construções propôs Ação Monitória em desfavor Kelly Aparecida de 

Sousa Galiano, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito 

expostos na exordial. No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo 

extrajudicial (Id. 26455319), pugnando por sua homologação, bem assim a 

suspensão do processo até o cumprimento do ajuste. Vieram os autos 

conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento. Decido. Observo que os 

termos tratados no ajuste entabulado entre as partes versam sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Havendo acordo, o processo de conhecimento deve ser resolvido, e 

eventual descumprimento dará lugar à execução da convenção. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b”, 
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do CPC. Custas nos termos do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios conforme acordado. Transitada em julgado, procedam as 

baixas e anotações de estilo, arquivando os autos. P. I. e Cumpra-se. 

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004343-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. V. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a aparte autora para, querendo,no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da contestação retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019559-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUISMAR PINHEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EWERSON SOUZA DE OLIVEIRA- ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro. CASO a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, juntando a(s) guia(s) e seu(s) correspondente(s) comprovante(s) 

de pagamento. Nada sendo manifestado. Decorrido o prazo legal, 

devolva-se a presente missiva à comarca de origem. Julio Alfredo Prediger 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001579-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FRANCISCO CAVALCANTE OAB - MT9435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENI DA CONCEICAO DOURADO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro. CASO a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, juntando a(s) guia(s) e seu(s) correspondente(s) comprovante(s) 

de pagamento. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0040556-43.2012.8.16.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO ZONIN (REQUERENTE)

PEDRO SATIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTINA DIONISIO OAB - PR51077 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON RIOS DE ARAÚJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro. CASO a parte requerente não possua os benefícios da gratuidade 

judiciária e, em havendo pedido para nova expedição de mandado, deverá, 

no mesmo prazo, comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, juntando a(s) guia(s) e seu(s) correspondente(s) comprovante(s) 

de pagamento. Nada sendo manifestado, decorrido o prazo legal, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004244-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRASIL 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT14630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA LTDA. - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004244-73.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

SIMM - SOLUCOES INTELIGENTES PARA MERCADO MOVEL DO BRASIL 

S.A. EXECUTADO: ATACADAO CENTRO DE DISTRIBUICAO DE TELEFONIA 

LTDA. - ME Vistos, etc. Antes de analisar o pedido de id. 12594657, 

considerando que a parte executada manifestou interesse na realização 

de conciliação, conforme se observa do teor da petição de id. 13276471, 

designo audiência de conciliação para o dia 17/07/2018, às 17:00 horas, o 

que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC. Outrossim, tendo em 

vista que as partes já possuem advogados constituídos nos autos, ficam 

elas intimadas por meio de seus procuradores da presente decisão para 

comparecimento à audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006253-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CILENE COELHO DE OLIVEIRA OAB - 327.366.301-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes requeridas para, no prazo 

COMUM de 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015934-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL QUINTINO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes requeridas para, no prazo 

COMUM de 10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006001-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 09/04/2020, às 07h20, no imóvel da 

requerente localizado no Parque Chapada dos Buritis, número 960, bloco 

22, apartamento 302, CEP 78115-200, Várzea Grande\MT, unidade 

consumidora atual: não informada (ID 28609624 - Pág. 1). Deverá a parte 

autora comparecer no ato da perícia no dia e hora consoante acima 

informado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39218 Nr: 7142-38.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBL CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, 

MILHOBRAZ MILHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:, TELMO DE SOUZA - 

OAB:13.124/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17.803/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES 

- OAB:MT 4.834

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326695 Nr: 23022-50.2013.811.0002

 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: CARMINOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY LEITE LIMA - 

OAB:3550/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23244 Nr: 26-83.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO SILVEIRA, CERÂMICA DOM BOSCO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO 

- OAB:19677/O, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811/MT

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 394.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270668 Nr: 12529-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR MINATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSÉ LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO FONSECA - 

OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 10875

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se respeito da certidão de fls 268, requerendo o 

que entender de direito, visando o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406740 Nr: 14992-55.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES, RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424168 Nr: 24192-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VARELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW FRAME CONSTRUÇÕES LTDA ME, 

COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312-A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:MT 

7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537599 Nr: 8649-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA, HELENO 

HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002690-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE AIKO FUJII (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002690-40.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: EPAMINONDAS ARRUDA DA SILVA REQUERIDO: REGIANE 

AIKO FUJII Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não ocorre 

nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 354/CPC) ou de 

julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do 

CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios 

para formação do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento 

e organização do processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a 

produção da prova. Não havendo questões preliminares a serem 

apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) quem 

deu causa ao acidente de trânsito; b) se a lesão sofrida pelo autor afetou 

a estética do membro lesionado; c) se ficou configurado o dano material 

(ressarcimento das despesas com a motocicleta), moral e estético 

pleiteado na petição inicial e a sua extensão. Das provas Outrossim, ante 

a controvérsia instalada defiro a produção de prova oral postulada pelas 

partes (id. 2609584 e 4496465), consistente apenas na inquirição de 

testemunhal, pois entendo que se trata de prova imprescindível para o 

deslinde do feito, devendo as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2018, às 17:00 

horas. Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe 

a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, 

CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Intimem-se todos. Cumpra-se. Às providencias necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006092-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CAROLINE DE CAMPOS MOREIRA ALCANTARA 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifico que o processo veio acompanhado 

apenas da petição inicial, contudo desacompanhado dos documentos 

necessários, nos termos do art. 319 e 320 do CPC, que dispõe: “Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar os documentos indispensáveis à propositura 

da ação, a fim de embasar sua pretensão, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006096-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE FERREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Verifico que o processo veio acompanhado 

apenas da petição inicial, contudo desacompanhado dos documentos 

necessários, nos termos do art. 319 e 320 do CPC, que dispõe: “Art. 320. 

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação.” Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar os documentos indispensáveis à propositura 

da ação, a fim de embasar sua pretensão, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005666-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BALDESIN DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1005666-78.2020.8.11.0002 Vistos. Diante 

da certidão retro, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11 de 

maio de 2020, às 09h30min, cumpra-se nos termos da decisão de Id. 

29485962. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010106-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. DE ALMEIDA MARTINS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

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 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Considerando que não houve o 

cumprimento integral da decisão de id. 16536987 pela Secretaria deste 

juízo, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 

350, do CPC, oferecer impugnação a contestação e documentos 

apresentados pela requerida (ids. 17909533 a 17909745). Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441746 Nr: 7646-19.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MAINARDES SIMÕES FERREIRA

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

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do 

CPC, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe deferido os benefícios da justiça gratuita. Por fim expeça-se 

alvará em favor do Sr. Perito para levantamento da quantia depositada em 

juízo referente aos honorários periciais.Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 15 de janeiro de 2020. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426848 Nr: 25554-26.2015.811.0002

 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: VALKIRIA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264 MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO - OAB:OABTMT 4.611-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, 

manifestar acerca do retorno dos autos à primeira instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352331 Nr: 17561-63.2014.811.0002

 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: DIVINA IVONETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS, 

manifestar acerca do retorno dos autos à primeira instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406823 Nr: 15023-75.2015.811.0002

 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: BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:MT 13.913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça Id.406823.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO ROMANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre o pagamento judicial efetuado pela parte requerida de fls. 

134/136.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311754 Nr: 7822-03.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFEDERAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título 

de crédito c/c perdas e danos morais e pedido de tutela antecipada 

proposta por Rodofederal Transporte e Locação Ltda em face de 

Rodofederal Peças e Serviços Ltda, devidamente qualificados nos autos.

A parte autora informou nos autos a realização de acordo extrajudicial, às 

fls. 207/209 e requereu a sua homologação.

 Logo em seguida, a parte autora informou nos autos o cumprimento da 

obrigação pela parte requerida (fl. 216), pugnando pela extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls. 207/209), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se 

com as cautelas de praxe.

Às providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1006590-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

Outros Interessados:

GONCALO JOSE FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006590-89.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cumpra-se a carta de ordem, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Às providências. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA ADELIA COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SOC PROT MAT INF CUIABA (REU)

LEIDIMAR JOSE DA SILVA (REU)

MARIA JOSÉ LEITE (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006105-89.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo 

de designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista 

que em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, 

considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, 

CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e 

os confinantes nominados no Id. 29541125 – pág. 8, bem como citem-se, 

por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, 

para que também apresentem defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 

Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que manifestem nos 

autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os ofícios com cópias da 

petição inicial, bem como com cópia da matrícula do imóvel (Id. 29541694) 

e da planta e memorial descritivo do bem (Id. 29541697; 29541701). 

Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis e 

Documentos de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (Id. 

29541694), determinando as anotações devidas quanto à ação de 

usucapião proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de 

eventuais interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, 

observando o prazo de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo 

momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do 

CPC/2015, bem assim considerando que o processo não pode ficar 

paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Por fim, considerando 

que a parte autora possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 

da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas anotações nos 

registros dos autos. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001103-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PORTES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc., Valdinei Portes Pereira propôs ação de 

cobrança de correção monetária na indenização do seguro DPVAT com 

pedido de exibição de documentos em desfavor de Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A, na qual alega que em 28/03/2015 sofreu um acidente de 

trânsito que lhe ocasionou uma incapacidade permanente, razão pela qual 

requereu administrativamente junto a seguradora o recebimento do seguro 

DPVAT e em 18/06/2015 recebeu o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Alega que a seguradora não efetuou o 

pagamento da devida correção monetária. Assim, requer que seja 

reconhecido o direito a correção monetária sobre o valor pago 

administrativamente devidamente acrescido de juros de mora a partir da 

citação. Juntou documentos de id. 4897447 a 4897492. Em seguida a 

requerida apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 

5864936 a 5864973) alegando preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, carência da ação e ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. No 

mérito impugna os documentos juntados pela parte e alega que realizou o 

pagamento proporcional a invalidez apurada. Acerca da correção 

monetária aduz que pagou para autora em sede administrativa o valor 

justo e proporcional no grau da lesão, não havendo quaisquer valores 

adicionais a ressarcir. Assim, requereu a improcedência da demanda. 

Audiência de conciliação restou inexitosa (id. 6668007). Em seguida a 

parte autora impugnou a contestação, conforme se observa no id. 

13573288. Intimados para especificarem as provas, somente a parte 

requerida se manifestou no Id. 14605830. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com 

fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo 

encontra-se pronto para a prolação da sentença, não havendo 

necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a 

matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Da necessidade de alteração do polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pelo requerido, de que se faz necessária a alteração 

do polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da Resolução 154/2006 

do Conselho Nacional de Seguradores Privados- CNSP, onde consta a 

criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, constando a 

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a entidade líder dos 

demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 2797/2007, artigos 

1º e 2º, as seguintes considerações devem ser efetuadas: Embora o 

requerido afirme preliminarmente a necessidade de alteração do polo 

passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz parte do rol de 

seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela qual responde 

como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da jurisprudência, 

sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir Aduz 

a requerida que falta interesse de agir ao requerente, uma vez que já 

houve o pagamento do seguro sub judice em sede administrativa. No 

tocante ao pagamento administrativo afastar o direito da requerente em 

pleitear eventual diferença que tenha direito por expressa determinação 

legal, tenho que ela não merece prosperar, considerando que o 

pagamento administrativo do seguro pela requerida não afasta o direito 

desta pleitear o valor remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a 

renúncia pela eventual diferença existente. Este entendimento está 

consubstanciado no fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório 

DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que garante a autora o direito 

pela cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 
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6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 

DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse da requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo No 

tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em 

vista que o comprovante de endereço carreado esta em nome de 

terceiros, observo que a petição inicial está material e formalmente 

constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, sendo certo 

que o comprovante juntado no id. 4897453 constitui-se em documento 

hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para o 

prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito Inicialmente 

ressalto a desnecessidade de intimar a parte autora para juntar outro 

documento com assinatura autenticado em cartório, uma vez que não há 

indícios de que a assinatura aposta nos documentos de ids. 4897447 e 

4897458 não tenham sido realizadas pelo autor, pois possuem similaridade 

com a exarada na carteira de identidade do autor, conforme se observa 

no id. 4897451, razão pela qual indefiro o pedido retro. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação de cobrança de correção monetária na 

indenização do seguro DPVAT proposta por VALDINEI PORTES PEREIRA 

contra ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos o autor alega ter 

recebido administrativamente o valor de R$ R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos) em 18/06/2015 referente ao seguro 

obrigatório (id. 4897467), porém afirma que o referido valor pago não se 

encontrava corrigido monetariamente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida ao pagamento da correção monetária devida. A 

requerida, por sua vez, alega que não há valor remanescente a ser pago 

ao autor uma vez que sua pretensão foi satisfeita em sede administrativa. 

Pois bem, a atualização da indenização recebida na esfera administrativa 

só tem lugar nas hipóteses em que o pagamento é realizado pela 

seguradora em inobservância ao prazo de 30 (trinta) dias em virtude do 

previsto nos §§ 1º e 7º do art. 5º da Lei 6.194/74, in verbis "Art . 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007): §7º - 

Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não 

cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação 

pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial 

regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios 

fixados na regulamentação específica de seguro privado (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007)". No presente caso ficou comprovado que a autora 

requereu o pagamento administrativo em 05.05.2015, mas o pagamento foi 

realizado apenas em 18.06.2015, conforme se observa dos documentos 

juntados pela requerida no id. 5864973. Dessa forma, considerando que o 

pagamento administrativo do seguro realizado não ocorreu dentro do 

prazo previsto na lei, tenho que a correção monetária incide desde o 

evento danoso até a data do pagamento administrativo. Nesse sentido: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO 

DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de 

atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 

6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da 

incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência 

de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação 

expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de 

correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 

11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por 

omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência 

de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do 

seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação 

dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5. 

Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial 

da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO.” (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

02/06/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.482/2007 - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 

340/2006 - NÃO CABIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, já reconheceu a 

constitucionalidade da Lei nº 11.482/2007, destacando que a eventual 

incidência de correção monetária sobre o valor indenizatório depende de 

iniciativa do poder competente. (VvP) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - CORREÇÃO MONETÁRIA - HIPÓTESE DO ART. 5º, 

§1º E §7º, LEI 6.194/74 - PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

ENTRE A DATA DO EVENTO DANOSO E A DATA DO PAGAMENTO - 

PRAZO DE 30 DIAS NÃO CUMPRIDO. Diante do disposto no do art. 5º, §7°, 

da Lei 6.194/74, a correção monetária incide apenas quando a 

indenização do seguro DPVAT não é paga no prazo de trinta dias 

estabelecido no §1º do mesmo dispositivo legal, devendo o encargo, na 

hipótese de quitação além de tal prazo, fluir desde a data do evento 

danoso. Comprovado que o pagamento não foi feito no prazo de trinta dias 

do aviso do sinistro, incide correção monetária entre a data do evento 

danoso e a data do pagamento administrativo.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.247871-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 25/08/2017) 

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado pelo autor e condeno a ré 

ao pagamento da correção monetária pelo INPC a partir da data do evento 

danoso (28/03/2015 – id. 4897470) até a data do pagamento administrativo 

(18/06/2015 – id. 4897467), valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento (26/01/2015) e 

juros de mora de 1% ao mês contados da citação (20/03/2017 – id. 

6038554). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 
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CPC. Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela 

requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). . Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e 

Intimem-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, 

Recurso de Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 

28-02-2007, Rel: exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000073-92.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAMILO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FELIX DE LIRA OAB - MT24837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Município de Nova Monte Verde (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000073-92.2020.8.11.0091. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO 

CAMILO DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE NOVA 

MONTE VERDE, ESTADO DO MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL 

Vistos, Trata-se de tutela de urgência antecipada para a realização de 

cirurgia ortopédica em favor do paciente Roberto Camilo de Oliveira diante 

do diagnóstico de fratura de T12 e sinais de retropusão do fragmento 

ósseo com quadro álgico e estenose de canal vertebral. É o relatório. 

Decido Há ação idêntica isto é, com mesmas partes, causa de pedir e 

pedido, que tramita perante esta mesma Vara, qual seja, processo n° 

1004572-95.2020.8.11.0002. A demanda é, portanto, reprodução de outra 

anteriormente ajuizada e pendente de julgamento definitivo, devendo, em 

homenagem à segurança jurídica, ser extinta prematuramente. O Código 

de Processo Civil, em seu art. 337, assim define a litispendência: “(...) § 1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. (...) § 3º Há litispendência quando se repete ação 

que está em curso.” Verifico que a causa de pedir e o pedido se 

coincidem. Portanto, resta caracterizada a litispendência e eventuais 

pedidos deverão ser deduzidos nos autos n° 1004572-95.2020.8.11.0002. 

Pelo exposto, reconheço a litispendência e, por consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso V e § 3º, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça que concedo a parte Autora. 

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa 

no registro da ação e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000078-09.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000078-09.2020.8.11.0029. REQUERENTE: JOSE ANGELO CRUZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os 

autos sobre a inclusão da parte autora no programa de tratamento fora de 

domicílio (TFD) – para locomoção para São Paulo/SP a fim de realizar 

tratamento de neoplasia maligna de pele – câncer de pele. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado 

a urgência e relevância do caso, que consignou: “O TFD é um benefício 

para os usuários do Sistema Único de Saúde que consiste na assistência 

integral à saúde, incluindo o acesso de pacientes residentes em um 

determinado Estado a serviços assistenciais localizados em Municípios do 

mesmo Estado ou de Estados diferentes, quando esgotados todos os 

meios de tratamento e/ou realização de exame auxiliar diagnóstico 

terapêutico no local de residência (Município/Estado) do paciente e desde 

que o local indicado possua o tratamento mais adequado à resolução de 

seu problema ou haja condições de cura total ou parcial. Concluímos que 

esta demanda não se enquadra na assistência TFD, pois o este órgão 

assegura o tratamento integral, não só o deslocamento. Sugerimos que a 

autora procure a secretaria de Bem Estar Social do Município de 

Canarana, para verificar a possibilidade deste auxilio.”. Pois bem. O TFD - 

Tratamento Fora do Domicílio é um instrumento legal que busca garantir, 

mediante o custeio público de transporte e diárias para alimentação e 

pernoite, inclusive de acompanhante, a prestação de serviços 

médico-hospitalares aos portadores de enfermidades que, por carência de 

meios técnicos no município em que residem, possam receber tratamento 

adequado em localidade diversa, sendo regulado no âmbito do Sistema 

Único de Saúde SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - 

SAS 055/99, estabelecendo as regras para concessão desse benefício. O 

§ 1º do artigo 1º da Portaria SAS 55/1999 estabelece que “o pagamento 

das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido 

quando esgotados os meios de tratamento no próprio município”. Observo 

que não restou demonstrado o esgotamento dos meios de tratamento 

disponibilizados neste Estado e da maior eficácia e adequação do 

tratamento pretendido para a resolução do problema. In casu, paciente em 

tratamento de quimioterapia no Hospital Público Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo, em acompanhamento desde Setembro/2019 por mera 

liberalidade. Assim, não foi demonstrada a recusa do Estado requerido ao 

atendimento da Autora, ou seja, não foram esgotados os meios de 

tratamento na cidade de Canarana e demais hospitais credenciados pelo 

Ministério da Saúde para tal em âmbito estadual. Apesar de o direto à 

saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes 

deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a 

igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de 

assistência. Desta forma, por não estarem preenchidos os requisitos do 

TFD - Tratamento Fora do Domicílio, deixo de acolher a medida perseguida 

em caráter emergencial. Ressalto, entretanto, que após a oitiva do 

demandado, que deverá informar sobre as providências administrativas já 

adotadas no sentido de atender ao pleito do demandante, a tutela 

provisória poderá ser reapreciada à luz do art. 311 do CPC. Isto posto, não 

vislumbrando, para o momento, a presença dos requisitos do art. 300 do 

CPC, indefiro o pleito relacionado à tutela provisória de urgência. Diante 

das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite(m)-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Cite-se e intime-se, expedindo carta 

precatória, se for o caso. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019999-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. H. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI LURDES BEZERRA OAB - 024.919.811-81 (REPRESENTANTE)

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

ATILA HONORIO DE OLIVEIRA OAB - 002.467.401-08 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019999-69.2019.8.11.0002. AUTOR(A): R. R. H. D. O. REPRESENTANTE: 

MARCIELI LURDES BEZERRA, ATILA HONORIO DE OLIVEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Indefiro o pedido da parte Autora e 

mantenho a decisão referenciada pelos seus próprios fundamentos. Em 

atenção ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, 

destaca-se que esta deve ser concretizada em sede de ambivalência ao 

princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem 

econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação 

aos demais usuários do SUS. Considerando que há opções de serviços 

de reabilitação cobertos pela rede SUS destinados a suprir as 

necessidades de pacientes com comprometimentos neurológicos como o 

da parte autora, importa que seja facultada à Administração a 

disponibilização de tratamentos já regulados em seus serviços 

referenciados de fisioterapia. Não se verifica, pois, a imprescindibilidade 

dos tratamentos de reabilitação requisitados em plano particular em 

detrimento dos serviços terapêuticos já disponibilizados em âmbito 

estadual e municipal para a patologia do Autor. Prossiga-se o feito na 

forma da decisão de ID. 27897563. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014085-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

MINISTERIO DA SAUDE (REQUERIDO)

POLICLINICA DO VERDÃO "DR JOSÉ FARIA DE VINAGRE" (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014085-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE, ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE 

CUIABA, MINISTERIO DA SAUDE, POLICLINICA DO VERDÃO "DR JOSÉ 

FARIA DE VINAGRE" Vistos, Em id 25562145, sobreveio informação de 

que o quadro clínico do peticionante mudou no momento, é certo que o 

pedido autoral perdera seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de 

interesse de agir superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. 

I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica 

de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016839-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA DA CRUZ RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA OAB - MT16384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016839-36.2019.8.11.0002. AUTOR(A): RENILDA DA CRUZ RONDON 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Diante de diligências 

administrativas realizadas por este Juízo, tem-se a informação de que o 

medicamento pleiteado, quando da data de comparecimento da parte 

autora na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF 

(03/02/2020), de fato restava em falta no estoque. Não obstante, o informe 

atual é de que a medicação já está disponível para retirada em suas 

dependências, comprometendo-se a SAF a entrar em contato com a 

paciente Renilda da Cruz Rondon, para que seja realizada a sua 

dispensação, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, deverá a 

parte informar nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, 

através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor do 

Estado que o atendeu e o motivo do não fornecimento. Anoto, por 

oportuno, que a parte Autora deve submeter a nova avaliação médica ao 

término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do 

fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e 

entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 

da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. 

Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Às providências. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015985-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 27736065, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017111-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DE MELO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017111-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): HUMBERTO DE MELO AMARAL 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versam os autos sobre 

fornecimento do medicamento Lenalidomida (Revlimid) 25mg/dia de uso 

contínuo, diante do diagnóstico de Mieloma Múltiplo (CID 10:C 90.0). 

Concedida em parte a antecipação de tutela em ID 26093523. Em ID 

26571659, houve informe de descumprimento de liminar. Em ID 27516498, 

pedido de bloqueio judicial. Em ID 27776901, informe de emissão de guia de 

depósito judicial para atender o paciente, no valor de R$ 109.291,50 (cento 

e nove mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Em ID 

27816538, pedido de levantamento da quantia depositada em Juízo e 

consequente expedição de alvará em nome do Requerente. Em ID 

27890272, juntada de nota fiscal nº 000.550.132, em nome de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, para aquisição dos medicamentos 

pelo período de 03 (três) meses. Em ID 28570046, autorizado o 

levantamento do valor de R$ 74.748,36 para aquisição de 03 caixas do 

medicamento Revlimid 25mg c/21, de alvará eletrônico ID 28570049. Em ID 

28744901, petição de expedição de alvará judicial e depósito de valores 

remanescentes na conta do Requerente, reiterada em ID 28827660. 

Relatados, decido. Em análise aos autos, verifico que foi realizada a 

compra do medicamento pleiteado em 28/12/2019 (conforme nota fiscal de 

ID 27890272), nas quantias e dosagens necessárias ao período de 03 

(três) meses, calculadas em acordo com os laudos e receituários médicos 

acostados na exordial. Constata-se, então, que o próximo pedido de 

compra judicial deverá ser feito ao término do trimestre, quando do 

esgotamento da medicação anteriormente adquirida e fornecida. Diante do 

exposto, indefiro o pedido de depósito judicial na conta do Requerente. 
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Reitero que a medicação sub judice, caso ainda não retirada pelo 

Requerente, está disponível na Farmácia de Alto Custo – SES (conforme 

despacho ID. 28570046), de dispensação por meio da Secretaria de 

Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de 

Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 

9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, 

bairro Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de 

Atendimento ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua 

Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, 

adotar as providências necessárias para disponibilizar a medicação 

requerida. Ademais, tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de viabilizar a entrega dos medicamentos para os 

pacientes que residem em cidades do interior do Estado fica atribuída ao 

Município de origem do paciente, devendo o mesmo adotar os 

procedimentos necessários para dispensar a medicação, por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, determino a intimação da 

parte Autora para que, provida de documentação pessoal, receita médica 

e decisão judicial, se dirija à Secretaria Municipal de Saúde, para que 

então se procedam aos trâmites necessários para a dispensação do 

fármaco à paciente. Após, deverá a parte informar nos autos o 

fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de saúde 

estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. Em caso de eventual negativa, 

deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório que 

contenha, ao menos, o nome do servidor do Município que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve 

submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a 

necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor 

da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. Determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. No 

mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 28570046. À Secretaria 

para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006238-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006238-37.2020.8.11.0001. REQUERENTE: SOLANGE MARIA 

RODRIGUES CORREA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, ESATDO DE 

MATO GROSSO- SECRETARIA DE SAUDE Vistos, Considerando o valor 

atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará 

segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial 

da Fazenda Pública). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Considerando o teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, 

incontinenti, foi encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico), através do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico 

sobre as questões clínicas relativas ao caso em apreço. Versam os autos 

sobre a necessidade da realização do procedimento oftalmológico – 

vitrectomia posterior com infusão de óleo de silicone e enolaser em olho 

direito, diante do diagnóstico de deslocamento de retina e retinopatia 

diabética proliferativa (CID H33.0 e H36.0). Relatados, decido. Ab initio, 

faculto ao ente público, no prazo de até 05 (cinco) dias, a realização de 

perícia médica no paciente para demonstrar a ausência de necessidade 

do tratamento/procedimento solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, 

juntando aos autos em tempo hábil. No que toca a concessão da tutela 

provisória de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que 

reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de 

delonga na sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico, a conclusão do parecer aponta que: “a) Quanto 

à doença alegada: paciente com descolamento de retina em olho direito 

com necessidade de realização de vitrectomia posterior com infusão óleo 

de silicone e endolaser em olho direito, com urgência. b) Quanto à 

necessidade do procedimento solicitado: a cirurgia de vitrectomia é o 

tratamento indicado para o descolamento de retina. Os Procedimentos 

encontramse codificados pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (Tabela SIGTAP) sob os 

números 04.05.03.014-2 (vitrectomia posterior) e 04.05.03.004-5 

(fotocoagulação a laser). A unidade de referência para atendimento 

destes pacientes é o Hospital Universitário Júlio Muller. c) Quanto à 

urgência do procedimento: Há urgência para o caso considerando a 

vitrectomia posterior, devido o risco de sequelas irreversíveis.”. Há relato 

médico indicando o agravo e a necessidade do procedimento, bem como 

regulação junto ao sistema SISREG III. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que seja realizado o referido procedimento. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Frisa-se, ainda, há urgência no tratamento de doenças oculares, e que em 

outras demandas semelhantes não houve a realização nos serviços 

públicos de saúde atualmente disponíveis, vez que não existe serviço 

pactuado/credenciado pelo Estado, sendo necessária a sua realização em 

rede privada de saúde, por meio de bloqueio ou depósito judicial do valor 

necessário para custear o tratamento oftalmológico. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do 

procedimento oftalmológico no Hospital de Olhos de Várzea Grande, 

ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, 

cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da 

saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no 

intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de 

relatório circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe 

faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. 

Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor 

apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Várzea Grande, deve a 

parte Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, 

procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário 

para o custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso, 

os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, 

serão autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços 

médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda 

documentação necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)

-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis 

(art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades 

da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna 

e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que 

se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da 

decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação 

por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041400-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1041400-41.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ALFILENO DE 

JESUS SOUZA CUNHA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a informação de disponibilização da 

medicação sub judice na Farmácia de Alto Custo – SES a partir do dia 

04/12/2019, por meio de Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT, de 19/11/2019, 

arquivado em Gabinete, determino a intimação da parte Autora para que, 

provida de documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se 

dirija à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a medicação requerida. Após, deverá a parte informar nos 

autos o fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de 

saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. Em caso de eventual 

negativa, deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório 

que contenha, ao menos, o nome do servidor do Estado que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve 

submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a 

necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor 

da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. Determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018825-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA TRICHES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO CEOLATTO OAB - MT26153/O (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018825-25.2019.8.11.0002. AUTOR(A): NEIVA TRICHES DE ALMEIDA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tratam-se 

os autos acerca de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência visando o fornecimento do 

procedimento de Estudo Eletrofisiológico Terapêutico II em favor da 

paciente Neiva Triches de Almeida. Ante a notícia de descumprimento da 

ordem cominatória deferida em favor da parte tutelada, este juízo, por meio 

de diligências administrativas, foi informado da reserva de vaga em 

ambiente hospitalar em nome da paciente para fins de realização do 

procedimento, o qual se realizará no dia 27/02/2020 por meio do Hospital 

Geral de Cuiabá. Ressalto que, tendo em vista a parte autora residir na 

Comarca de Sinop e diante a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON OAB - MT0010675A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO SINOP (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001250-28.2020.8.11.0015. AUTOR: ANA CLAUDIA PEREIRA REU: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO SINOP Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro a parte 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Versam os autos 

sobre fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à gestante Ana 

Cláudia Ferreira, diante do diagnóstico de trombofilia, somado ao histórico 

recente de 02 (dois) abortos espontâneos. Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 

relevância do caso, que consignou: “A autora está em está gestante e tem 

diagnostico positivo para trombofilia, necessita fazer uso de enoxaparina, 

durante a gestação." Quanto ao registro: A enoxaparina tem Registro na 

ANVISA. Até a presente data, não há manifestação do Ministério da Saúde 

acerca do fornecimento da medicação, qual será o ente responsável pela 

distribuição. O SUS ainda não tem protocolo vigente para gestante com 

Síndrome antifosfolipide. Portanto não há como determinar qual será o ente 

responsável pela distribuição. Não consta nos autos, se a autora é 

portadora de trombofilia.” Pois bem. Nos termos do art. 196 da Constituição 

da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo. Vale 

destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único 

de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, 

Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 

saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, 

que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Anoto que 

o Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT de 19/11/2019, arquivado em 

Gabinete, informa que a medicação sub judice está disponível na Farmácia 

de Alto Custo – SES desde o dia 04/12/2019, de dispensação por meio da 

Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 
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Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a medicação requerida. Ademais, tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega 

dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior 

do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o 

mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a 

medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Desse modo, 

caberá à parte autora, provida de documentação pessoal, receita médica 

e decisão judicial, dirigir-se à Secretaria Municipal de Saúde, para que 

então se procedam aos trâmites necessários para a dispensação do 

fármaco à paciente. Após, deverá a parte informar nos autos o 

fornecimento voluntário do medicamento, através do sistema de saúde 

estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. Em caso de eventual negativa, 

deverá o paciente juntar aos autos documento comprobatório que 

contenha, ao menos, o nome do servidor do Município que o atendeu e o 

motivo do não fornecimento. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001782-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MOURA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001782-51.2019.8.11.0010. AUTOR(A): JOSE DE MOURA MARQUES 

REU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Em atendimento à petição retro, intime-se pessoalmente a Requerente a 

dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, cabendo às partes o seu 

impulsionamento, em tempo oportuno, para o devido prosseguimento do 

feito. Encontrando-se a Parte Autora em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045119-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1045119-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, João Henrique de Oliveira 

Martins representado pela sua genitora Danielle Cristine de Oliveira ajuizou 

a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a realização de cirurgia 

neurológica. Em parecer apresentado pelo NAT, há urgência do 

procedimento de microcirurgia de tumor cerebral diante do risco de 

hipertensão intracraniana e óbito. A tutela de urgência foi deferida para 

que p Estado providenciasse, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a inclusão do paciente João Henrique de Oliveira Martins na central 

de regulação para realização do procedimento necessário (indicação 

médica anexa), a ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em 

hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a 

acomete. A parte Autora pugnou pelo bloqueio judicial do valor necessário 

para o custeio do tratamento da rede privada de saúde, apresentando 

orçamento do procedimento a ser realizado no Hospital e Maternidade 

Femina (ID 24858366 e 24895693). Todavia, houve determinação judicial 

para a imediata realização da cirurgia e demais procedimentos no 

estabelecimento privado que elaborou o orçamento, ou em outro hospital 

privado, porém os valores a serem pagos ao referido hospital privado, 

devem ser no máximo iguais aos valores de tabela do plano de saúde 

UNIMED, nos termos da decisão em ID 24923364. Em ID 25003271, a parte 

Autora informou que foi realizada o procedimento cirúrgico com sucesso 

no dia 12/10/2019. A parte Ré, devidamente citada, não apresentou 

contestação, conforme certidão em ID 29071889. Eis o relato. Decido. Sem 

nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a 

análise da questão meritória. Primeiramente ressalto que, muito embora o 

Estado de Mato Grosso não tenha contestado a presente ação, a doutrina 

e a jurisprudência firmaram entendimento de que os efeitos da revelia não 

atingem a Fazenda Pública, para tanto, invocam os fundamentos que 

protegem os direitos indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de 

direito indisponível não sujeito a transação, já que pertence a toda a 

sociedade brasileira, salvo quando houver expressa previsão legal 

autorizadora da transação, o que deveria sinalizar que, em hipótese 

alguma, seus procuradores poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, 

figurando no polo passivo da relação processual a Fazenda Pública, 

mesmo que não conteste o pedido ou os pedidos autorais, não sofrerá os 

efeitos da revelia, por força da construção doutrinária e jurisprudencial. 

Esclarecido este ponto, procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. Assevero que, nesse momento, que a medida 

provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de 

se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal 
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qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, 

prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem 

atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não 

nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido. Dessa realidade, 

convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de 

forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”. Por fim, 

no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, 

tenho que não merece acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há 

que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas 

evidências constantes nos autos, observo que a conduta do(s) 

demandado(s) foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo 

imaterial alegado. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do 

Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures determinada 

foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente 

satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela 

provisória então deferida, cujo valor a ser pago será no máximo igual ao 

valor de tabela do plano de saúde Unimed, sem “astreintes” a serem 

executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo 

exaurimento da prestação visada. Considerando a ausência de resistência 

da parte Ré e o caráter imediato na realização da cirurgia em hospital com 

leito de UTI pediátrica com suporte neurológico. Considerando que a parte 

Ré custeou a cirurgia em hospital particular seja por depósito voluntário ou 

bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico 

imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à 

saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de 

saúde à coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Intime-se a parte Autora para, no prazo de até 15 (quinze) 

dias, prestarem as seguintes informações, a fim de viabilizar o 

cumprimento da decisão judicial (ID 24923364): a) coligir aos autos recibos 

e notas fiscais detalhadas contemporâneas ao procedimento cirúrgico 

realizado; b) dados bancários de titularidade da prestadora do serviço 

(Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). A presente sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. 

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, 

dê-se baixa e arquivem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº 9.099/95. Glauber Eduardo 

de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Colíder, 28 de fevereiro de 2020. JOSÉ LUIZ 

LEITE LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010284-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELI MAZUI REVERDITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010284-17.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELI MAZUI 

REVERDITO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. A tutela de 

urgência foi deferida no sentido de determinar o fornecimento do 

medicamento “REVOLADE 25 mg” de forma contínua e na quantidade 

mensal prescrita pelo médico. Em sua contestação a parte Ré, ESTADO DE 

MATO GROSSO, suscitou preliminar de falta de interesse processual e no 

mérito impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, 

observância ao Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, 

pela inaplicabilidade da multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da 

ação. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Houve réplica. Em ID 

12909120, foi determinado o cumprimento da tutela de urgência por meio 

de depósito voluntário e/ou bloqueio judicial para aquisição do 

medicamento para tratamento, com consequente expedição de alvará 

eletrônico no valor de R$ 24.600,24 (ID 17318066) e de R$ 21900,20 (ID 

22433209), e entrega do medicamento conforme Nota Fiscal nº 

000.015.995 (ID 17681415); Notas Fiscais nº 000.384.613, 000.387.287, 

000.389.709, 000.392.567, 000.401.631, 000.408.118, 000.413.794, 

000.419.877, 000.425.406, 000.433.409, 000.439.505, 000.444.420, 

000.451.803, 000.460.892, 000.470.858 e 000.478.169 (ID 17681416), 

restando pagar o valor de R$ 30.904,03 (ID 17681416). Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em 

parte, a antecipação da tutela concedida e condenar a parte Ré ao 

cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte 

Autora, para uso contínuo, o seguinte medicamento (ou o seu genérico): 

“REVOLADE 25 mg”, de acordo com a receita médica apresentada, 

conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia deste 

decisão. Em caso de medicamento cuja a utilização seja exclusivamente 

hospitalar, determino que sua aplicação seja realizada por intermédio de 

hospital habilitado perante o Sistema Único de Saúde (SUS). A presente 

decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de mandado. 

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte 

Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. Considerando que o 

orçamento público não pode estar a serviço da indústria farmacêutica, 

nem refém de fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento dos 

medicamentos prescritos deverá observar seu princípio ativo, 

preferencialmente por seu equivalente genérico. Desde já, e havendo 

valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso 

não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição 

do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de 

Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua 

titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). A presente 

sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 

3º, do CPC. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). 

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado, 

cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Colíder, 28 

de fevereiro de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001593-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TACHARLES BACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001593-97.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: TACHARLES BACH Requerido: REQUERIDO: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO ORDINATÓRIO 

- CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para que manifeste nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 

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. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010992-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE VIEIRA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010992-87.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIRCE VIEIRA 

SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto... Em prestígio ao artigo 370 do Código de 

Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 14h, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas 

partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no 

artigo 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas da referida audiência, que, em caso de informação, o 

advogado compromete-se em levar a testemunha à audiência e sua 

ausência presume desistência, ao passo que, em caso de intimação, esta 

deverá ser feita por carta com aviso de recebimento e posteriormente 

juntada com até 3 (três) dias da data da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 23 de janeiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010992-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE VIEIRA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1010992-87.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DIRCE VIEIRA 

SOARES Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora para que manifeste 

sobre a certidão de ID n. 21056660, no prazo de 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. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002670-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA DA SILVA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1002670-44.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCILA DA SILVA 

CAMPOS Requerido: REU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora para que manifeste sobre a certidão de ID 

n. 29071767, no prazo de 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. Várzea 

Grande, 28 de fevereiro de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003368-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de benefício 

assistencial, em fase de conhecimento, que Ovidio Alves de Arruda move 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando 

compelir o requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o 

breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 

103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da justiça federal em que foram parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 
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Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em pleno vigor, de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, 

artigo 1°, § 2º e Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e 

artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar a presente causa 

previdenciária, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos para a 

Seção Judiciária de Mato Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo 

Federal competente. Não havendo possibilidade de remessa eletrônica via 

PJe, remeta-se cópia integral dos autos por malote digital ou outro meio 

eletrônico, em observância ao disposto no artigo 4º da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos 

originais. Intime-se a parte autora. Às providências. Várzea Grande/MT, 

data registrada no Sistema PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004526-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA LUCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Pedrolina Lúcia de Campos move em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o 

requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, 

§ 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, 

prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

justiça federal em que foram parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando 

a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.”. 

Trata-se do exercício da competência federal delegada, autorizado e 

regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. A 

recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 
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iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004971-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Maria Lúcia da Silva Medeiros move em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o 

requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. 

Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, 

§ 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, 

prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de competência da 

justiça federal em que foram parte instituição de previdência social e 

segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando 

a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.”. 

Trata-se do exercício da competência federal delegada, autorizado e 

regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. A 

recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 
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de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005173-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA OAB - 746.126.111-87 (REPRESENTANTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Jonatan Antoni Pereira da Silva, representado por Ana 

Paula da Silva, move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 
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autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006428-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, que Maria Aparecida Angelo move em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando compelir o requerido a 

implantar benefício de natureza pecuniária. É o breve relato. Fundamento e 

decido. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com 

redação alterada pela Emenda Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a 

“Lei poderá autorizar que as causas de competência da justiça federal em 

que foram parte instituição de previdência social e segurado possam ser 

processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio 

do segurado não for sede de vara federal.”. Trata-se do exercício da 

competência federal delegada, autorizado e regulamentado pela Lei nº 

5.010, de 30 de maio de 1966, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

13.876, de 20 de setembro de 2019. A recente alteração legislativa 

acabou por suprimir a competência federal delegada quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a menos de 70 km de distância de 

município sede de vara federal. Interpretação, a contrario sensu, do art. 

15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 15. Quando a comarca não for sede de 

vara federal, poderão ser processadas e julgadas na justiça estadual: [...] 

III – as causas em que forem parte instituição de previdência social e 

segurado e que se referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a 

comarca de domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km 

(setenta quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o 

Conselho da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que 

dispõe sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos 

termos das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 
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pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão possível após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema 

PJe. Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005241-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIDIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005241-56.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: JOSE LUCIDIO DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014075-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA APARECIDA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando as 

partes acerca da perícia, designada para o dia 13/03/2020 , às 8:00hs, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79194 Nr: 1842-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MUNIZ AGUIAR, VALDINEI DOS SANTOS 

NUNES, JOSÉ CARLOS ALVES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte requerente VALDINEI DOS 

SANTOS NUNES, a juntar aos autos o número correto do seu CPF, tendo 

em vista constar como inválido.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1017596-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RODRIGUES QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande-MT - SR. BRENO GOMES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017596-30.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: PAULA RODRIGUES QUEIROZ 

IMPETRADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 

MOBILIDADE URBANA DE VÁRZEA GRANDE-MT - SR. BRENO GOMES 

Vistos, PAULA RODRIGUES QUEIROZ, devidamente qualificada nos autos, 

propôs o presente “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR” 

contra ato omisso coator do Sr. Superintendente doe Trânsito e 

Transportes Urbanos vinculado a Secretaria da Guarda Municipal do 

Município de Várzea Grande/MT, pessoa jurídica de direito público também 

qualificada. Aduz da petição inicial que a Impetrante teve seu veículo 

apreendido, no dia 25/10/2019, e recolhido ao pátio da Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana, ao argumento de estar transitando sem o 

documento de licenciamento atualizado do veículo VW GOL 1.0, 

ano/modelo 2004/2004, placa DOC-2598, Renavan 00829897194, de 

propriedade da impetrante. A impetrante recolheu todos os impostos e 

taxas em atraso, relacionadas ao veículo, e mesmo estando com os 

débitos quitados a impetrada se nega a liberar o veículo, sob o argumento 

de que há a importância de R$ 2.240,00 a ser recolhido proveniente de 

diárias e mais taxa de remoção. No despacho inicial foi indeferida a liminar 

almejada – ID: 26244644. O Município prestou informações em ID: 

27529671. A impetrante ratificou o pedido de liminar para a liberação do 

veículo – ID: 29019641. É o breve relatório. DECIDO. A tutela de urgência 

pode ser requerida a qualquer tempo e concedida em caráter incidental, 

quando restar configurado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a probabilidade 

do direito está estampado no fato de que o veículo encontra-se 

devidamente regularizado, todavia permanece recolhido por mais de 100 

dias, o que provoca prejuízos à impetrante. O perigo de dano resta 

aclarado enquanto a impetrante, proprietária do veículo está sendo privada 

de sua propriedade, e quantos mais dias o veículo permanecer recolhido 

no pátio da impetrada maior será o montante a ser pago, tendo em vista as 

cobranças são em diárias. Outrossim, a cobrança de taxas e despesas 

administrativas referentes a estada do bem, deverá incidir, apenas sobre 
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os primeiros 30 (trinta) dias, a contar da data de entrada do veículo no 

pátio de apreensão. Nos termos do art. 262 do CTB, as despesas de 

depósito ou estadia de veículos apreendidos não podem ultrapassar trinta 

dias. Nesse sentido, destaca o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MOTOCICLETA APREENDIDA - LIBERAÇÃO 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR 

A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - PAGAMENTO DAS TAXAS, 

DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN 

– LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - LEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA. 

1.É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao 

pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas 

de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o 

artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.Segurança concedida. 

Sentença ratificada. (N.U 0041359-33.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) Isso porque, o 

referido prazo decorre ex vi legis, nos termos do que determina o artigo 

262 do CTB, de sorte que se afigura ilegal a exigência feita pela autoridade 

impetrada no sentido de condicionar o pagamento da taxa de permanência 

superior a 30 (trinta) dias, para liberação de veículo, como se vê, in verbis: 

“Art. 262. O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada 

será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e 

responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o 

seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser 

estabelecido pelo CONTRAN”. Por outro lado, considerando que a multa 

tem natureza de taxa, importante ressaltar que o artigo 150 da 

Constituição Federal veda a utilização do tributo com efeito de confisco, 

litteris: "Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: (...) IV - utilizar tributo com efeito de confisco; Assim, a 

cobrança referente a mais de 30 (trinta) dias de diária de pátio para 

veículos apreendidos configura violação do princípio constitucional do não 

confisco. Importante ressaltar que, o artigo 916 do Código de Processo 

Civil permite o pagamento parcelado da dívida vencida, sendo débito de 

natureza tributária ou não, há previsão expressa do parcelamento legal. 

Essa previsão deve ser levada em consideração no caso em comento, 

pois a impetrante terá, no caso de inadimplência, outras formas de garantir 

a obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da tutela para que a 

Superintendência de Transportes Urbanos de Várzea Grande (STU-VG), 

na pessoa de seu representante (superintendente), libere o veículo Marca 

VW GOL 1.0, ano/modelo 2004/2004, placa DOC-2598, Renavan 

00829897194, de propriedade da impetrante, mediante comprovação de 

pagamento do Licenciamento exercício 2019 e o parcelamento do valor da 

taxa respectiva aos 30 (trinta) dias de permanência no pátio, nos termos 

do art. 916 do CPC, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. 

Cumpra-se e intimem-se. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003008-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. C. B. (REQUERENTE)

MARLY APARECIDA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003008-86.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARLY APARECIDA DA 

CUNHA, M. C. D. C. B. REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, MYRELA CAMILE DA CUNHA BENTES, menor impúbere, 

representada por sua genitora MARLY APARECIDA DA CUNHA, 

devidamente qualificada nos autos propôs “ação de indenização por 

danos morais” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o 

recebimento de indenização por danos morais pela morte de seu genitor, 

Rodrigo Bentes, enquanto cumpria pena no Centro de Ressocialização de 

Cuiabá. Afirma que o Sr. Rodrigo Bentes estava acometido por HIV e veio 

a óbito por não receber o tratamento adequado para o seu caso. Aduz 

que pela gravidade da doença foi internado com urgência no Hospital Júlio 

Muller, onde faleceu em 23.02.2014. Relata que a família buscou junto ao 

judiciário a concessão de prisão domiciliar, mas o pedido foi autorizado 

dois dias antes do seu óbito. Ao final, pugna pela condenação do Estado 

de Mato Grosso em indenização por danos morais, face a sua omissão ao 

caso narrado. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, 

alegando ausência de responsabilidade civil estatal, ante a inexistência de 

nexo causal entre o dano e a conduta do Estado. Impugnação à 

contestação em ID: 11434300. Alegações finais da parte autora (ID: 

15563657) e da parte ré (ID: 12917497. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação indenizatória, onde a requerente objetiva o 

recebimento de danos morais em virtude do óbito do seu genitor, Sr. 

Rodrigo Bentes, que acometido pelo HIV faleceu enquanto estava preso 

no Centro de Ressocialização de Cuiabá. Claro está que o cerne da 

controvérsia reside na apuração do nexo de causalidade entre o fato e o 

dano, devendo-se averiguar se estão presentes os elementos da 

responsabilidade civil do ente estatal. Para a caracterização da 

responsabilidade civil da Administração Pública em indenizar a requerente 

pelos danos causados, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º dispõe que: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (…) § 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. Tratando-se de responsabilidade objetiva a 

Administração Pública tem o dever de indenizar os administradores pelos 

danos que seus agentes causarem. Nesse sentido, ensina Celso Antônio 

Bandeira de Mello: “Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar 

que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que 

produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para 

configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o 

dano.” (Curso de Direito Administrativo, 19ª ed., 2005). Por outro lado, para 

configurar esse tipo de responsabilidade é necessário o preenchimento de 

três pressupostos, quais sejam: a ocorrência do fato administrativo, o 

dano e o nexo causal entre estes. Ademais, o dever constitucional de 

proteção e de cuidado ao detento somente se considera violado quando 

restar demonstrado que o Estado não cumpriu o seu dever específico de 

proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal: “(...) - XLIX - é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;” A esse 

respeito, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, a saber: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SUICÍDIO OCORRIDO NO INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA – 

PAI DA AUTORA PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM TESE, DE ESTUPRO 

DE VULNERÁVEL – ADOÇÃO DE MEDIDAS COMO FORMA DE PROTEGER 

O SUSPEITO – INEVITABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO SUICÍDIO – 

ROMPIMENTO NEXO CAUSAL – REPERCUSSÃO GERAL (STF - RE 841526) 

– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. (...) 2. Rompimento do nexo causal. 3. De acordo com a 

repercussão geral (STF, no RE nº 841.526, de Rel. Min. Luiz Fux, julgado 

em 30/03/2016), não haverá responsabilidade civil do Estado nas 

situações onde a Administração Pública demonstra ter tomados todos os 

cuidados com o escopo de proteger o detento e, se mesmo ter agido com 

cautela, não pôde evitar o evento danoso, pois rompido estará o nexo 

causal. Nesse norte, nas situações de inobservância do seu dever 

específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição 

Federal, é que o Estado será responsável pela morte do detento. 4. 

Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0006804-41.2015.8.11.0045, , 

MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/07/2018, Publicado no DJE 29/11/2018).” 

(destaquei). No caso em apreço, embora o Sr. Rodrigo Bentes tenha vindo 

a óbito, não se pode dizer que foi por omissão, culpa, ou algum ato ilícito 

da Administração Pública, pois se extrai dos autos que o preso foi levado 

ao atendimento médico. No entanto, nem mesmo esta medida foi suficiente 

para evitar a morte do detento, que pode acontecer por várias causas, 

entre elas a morte natural, que é o caso em comento, nem sempre será 

possível o Estado evitá-las. Como se pode observar, não há que se falar 

em responsabilidade civil do Estado, pois este providenciou atendimento 

médico, rompendo assim o nexo causal, requisito este essencial para 
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configurar e caracterizar a responsabilidade civil estatal. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, 

declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, deixo de 

condenar a requerente ao pagamento das custas processuais, por ser 

isenta, contudo condeno-a em honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

ficando suspensa a sua exigibilidade por força da Lei nº 1.060/50. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. 

I. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015263-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE FASCINI XAVIER OAB - MT11413-O (ADVOGADO(A))

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015263-08.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL DOMINGOS DE 

CAMPOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “ação de restabelecimento aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de tutela antecipada” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o 

restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez. Aduz da petição 

inicial que o autor é acometido de sequela de fratura ao nível do punho e 

da mão (cid 10 T92.2), e sequelas de traumatismos de membro superior 

(cid 10 T92), decorrido de acidente de motocicleta, tendo aposentado em 

30/06/2011 por invalidez. Todavia, após quase 8 anos, foi informado que 

foi negada sua incapacidade e que seu beneficio seria cessado em 

27/09/2018. Inconformado com tal situação, pois alega estar incapacitado 

de forma definitiva, propôs a presente ação, objetivando o 

restabelecimento da sua aposentadoria por invalidez. A inicial veio 

instruída com documentos. Determinada a realização de perícia médica 

judicial, o laudo pericial concluiu pelo reconhecimento da incapacidade 

laboral parcial e permanente do requerente. Citado, o requerido 

apresentou contestação. Os autos vieram declinados da Justiça Federal. É 

o breve relatório. Fundamento. Decido. Analisando-se os documentos 

trazidos aos autos pela parte autora, observo que o autor recebeu 

aposentadoria por invalidez por um período superior há sete anos, 

estando, pois, comprovada a sua qualidade de segurado. Destarte, diante 

do documento de identidade, verifica-se que o Autor tem idade de 50 anos 

e que, diante de todos os fatos apresentados, encontra-se incapacitado 

para exercer funções laborativas. Nesse passo, a fim de esclarecer a 

divergência entre a conclusão realizada pelo INSS, que considerou a parte 

autora apta às suas funções laborativas e as alegações desta quanto à 

sua incapacidade, foi ordenada a realização de perícia judicial. Resultando 

no laudo pericial, que foi conclusivo no sentido de atestar a incapacidade 

laboral parcial e permanente do Requerente. “lesão degenerativa em 

estágio avançado aos padrões naturalmente apresentados em sua faixa 

etár ia . ”  Pois bem, a concessão dos benef íc ios de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez está condicionada à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 25, I 

c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 8.213/91, quais sejam: incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, total inaptidão para o labor, aliado ao 

cumprimento do período de carência equivalente a 12 (doze) contribuições 

mensais. Em que pese o requisito referente à comprovação da 

incapacidade laboral, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor de 

forma permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, 

destaca-se o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO 

DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A QUO. 1. A teor do art. 475, § 2º, do 

CPC, a sentença ora em análise, por não acarretar condenação excedente 

a 60 (sessenta) salários mínimos, não está sujeita ao duplo grau 

obrigatório. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, a incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 3. O auxílio-doença será 

devido ao segurado empregado, conforme art. 60 da Lei 8.213/1991, a 

contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos 

demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto 

permanecer incapacitado para o trabalho. 4. A aposentadoria por invalidez 

será concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado 

que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa 

situação. 5. A perícia médica realizada nos presentes concluiu pela 

existência de incapacidade laborativa total e permanente da parte autora, 

por ser portadora de epilepsia do tipo 'Grande Mal'. Logo, comprovadas a 

qualidade de segurado, a carência - requisitos não impugnados - e a 

incapacidade laboral total e permanente da parte autora e, não havendo 

nos autos elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se o 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença desde a 

sua cessação (DCB em 23/07/2006), com conversão em aposentadoria 

por invalidez a partir de 22/11/2006 (data da realização da perícia judicial). 

6. Apelação do INSS a que se nega provimento. (AC 

0001616-54.2006.4.01.3809 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2016). Respeitante ao outro requisito 

mencionado acima, qual seja, ao cumprimento do período de carência 

equivalente a 12 (doze) contribuições mensais, a jurisprudência do STJ 

perfilhou entendimento que “não ocorre a perda da qualidade de segurado, 

quando a falta de recolhimento da contribuição previdenciária por mais de 

doze meses consecutivos, decorre de incapacidade para o trabalho” 

(REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 

18.2.2002, pág. 530). Como se vê, a parte autora preenche os requisitos 

para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua 

qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e 

permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como 

outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou 

habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Em relação 

ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, evidenciado 

que a incapacidade laboral já estava presente quando do requerimento 

administrativo ou quando da cessação definitiva da aposentadoria por 

invalidez, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do benefício 

da data da cessação indevida em 27/09/2018. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 8.213/91, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONCEDENDO a 

aposentadoria por invalidez ao Sr. MANOEL DOMINGOS DE CAMPOS, por 

restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 27/09/2018. Concedo ainda, com 

fundamento do art. 303 do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária (art. 496, § 3º, I do CPC). Em obediência aos termos 

do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: Manoel Domingos de Campos; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 246 de 587



Filiação: Fermina Alexandrina de Campos; 3. Benefício Concedido: 

Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial do Benefício: 27/09/2018 (data 

da cessação indevida); 5. Renda mensal inicial: um salário mínimo; 6. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela 

antecipatória. Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no 

prazo de 10 dias, executar a sentença. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001535-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES OAB - 894.434.201-63 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001535-02.2016.8.11.0002. REQUERENTE: KELLIS ANDREIA CECILIA DA 

SILVA SOARES CURADOR: KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais movida por GIULLIANO VITOR 

SOARES FERREIRA DE LIMA, menor, representado por sua genitora, 

KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES em desfavor do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que no ano de 2012 o menor, 

com 6 anos de idade, sofreu acidente de bicicleta devido um bueiro aberto 

sem tampa, responsabilidade do Município de Várzea Grande. Ao final 

pugnou pela procedência da ação com a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais, bem como indenização por 

danos materiais. Juntou documentos. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Alegações finais do autor em ID: 19085816 e do Réu em ID: 

20153626. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Busca com a 

presente ação, o reconhecimento da responsabilidade civil do Município de 

Várzea Grande/MT pela queda do menor em via pública que ocasionou 

escoriações e a perda de um dente. Nas alegações finais o Município de 

Várzea Grande alegou ausência de prova e ausência do dano moral. Pois 

bem. A responsabilidade civil deriva da infração de um dever jurídico que 

resulte dano a outrem. No tocante aos danos morais são aqueles que 

decorrem de ofensa aos direitos da personalidade e aos direitos 

fundamentais relacionados à pessoa, por exemplo, a liberdade individual, a 

honra, a integridade física. São aqueles que geram dor, angústia, 

sofrimento, porque os direitos violados referem-se ao âmago, à esfera de 

intimidade das pessoas. O sistema clássico da responsabilidade civil por 

danos fundamentado na teoria subjetiva está previsto no artigo 186 do 

Código Civil, dispondo que só será cabível indenização quando o agente 

atua com culpa, seja negligência ou imprudência. Para a configuração da 

responsabilidade civil subjetiva são necessários alguns requisitos, dentre 

eles, a conduta culposa e o nexo causal consistente na relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado. Só haverá ressarcimento com a 

ocorrência de dano, mas é necessário que o prejuízo sofrido seja 

resultado do ato ilícito. Assim, a reparação fica adstrita à prova da culpa 

do agente causador do dano. No caso concreto, observo que a parte 

Requerente trouxe aos autos, como prova, o boletim de ocorrência do dia 

22/12/2012, bem como um laudo pericial de lesão corporal, onde ficou 

caracterizado que houve escoriações e a ausência de um dente em 

arcada dentária superior. No entanto, não visualizei o ato ilícito do ente 

requerido, não restou configurado a coexistência dos requisitos que 

ensejam em responsabilidade civil do ente público, quais sejam: a conduta 

ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre o evento e o resultado. Além 

do mais, embora na petição inicial a requerente busca a indenização por 

danos materiais, esta não apresentou nenhuma comprovação dos gastos 

que obteve com o tratamento necessário para o seu estado físico. Logo, 

não extraio do conjunto probatório dos autos elementos que me permitam 

acolher a pretensão deduzida na inicial. Trata-se, assim, de uma 

casualidade inevitável, apesar de que, é um fato lastimável, inexisti provas 

que justifiquem a responsabilização do Requerido. Isso porque, a 

responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a 

comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de 

causalidade entre ela e os prejuízos materiais e imateriais suportados. 

Nesse sentido, o seguinte julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO. 

INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. 

ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. BURACOS . 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRENCIA. 

INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Ao caso, incide 

responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, 

por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou 

da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência). 2.Das 

provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da apelante, 

primeiro porque nenhuma das testemunhas presenciou o acidente, 

segundo não há qualquer registro fotográfico do veículo no cenário do 

acidente, e terceiro porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não 

podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados pela parte 

requerente. 3.Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta 

omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da 

vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não 

configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela 

autora/apelante. 4.Não havendo provas do nexo de causalidade entre a 

omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de 

reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se 

impõe. (N.U 0002305-19.2015.8.11.0011, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).” Ademais, o Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Das provas insertas aos autos não é 

possível confirmar a tese da parte autora, haja vista o Boletim de 

Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação 

dos fatos alegados pela parte requerente. Embora a situação descrita seja 

lamentável, por si só não caracteriza a responsabilidade civil objetiva por 

parte do Requerido. Faz-se necessário provas de que houve ato ilícito e 

nexo causal, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, na forma da 

fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em face da gratuidade de justiça 

deferida, observado o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. 

Custas ex lege. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO NATALINO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719-B (ADVOGADO(A))

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003172-85.2016.8.11.0002. AUTOR(A): ADAO NATALINO DA CUNHA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, ADÃO NATALINO DA 

CUNHA propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, alegando, em síntese, que foi contratado pelo requerido em 

01/01/2003 para exercer o cargo de gari, tendo sido dispensado em 

13/10/2014. Relata que em 12/03/2010 ingressou com ação para cobrança 

de direitos trabalhistas, processo código 248674, que tramita nessa 

comarca. Logo, a presente ação visa buscar direitos trabalhistas à partir 

de 13/03/2010 até a data de sua dispensa em 13/10/2014. Aduz que faz 

jus ao recebimento das férias acrescido do terço constitucional pelo 

período de 2011 a 2014, bem como o depósito de FGTS de todo o período 
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laborado. Juntou documentos. Citado, o requerido não apresentou 

contestação. Oportunamente apresentou alegações finais. É a síntese do 

necessário. Fundamento. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Da 

exordial se extrai que o requerente foi contratado pelo Município de 

Várzea Grande, sem concurso público, para laborar na função de gari, 

cujo contrato temporário perdurou de 01/01/2003 até 13/10/2014. 

Percebeu como última remuneração o valor de R$ 1.450,00. Assim, alegou 

que faz jus ao recebimento de férias integrais acrescidas do terço 

constitucional, bem como o recebimento de FGTS. Contudo, embora 

descreva na exordial o seu direito à percepção das verbas trabalhistas 

não juntou aos autos documentos que comprovem as alegações. O artigo 

373, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe claramente acerca do 

ônus da prova do autor, vejamos: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Nesse sentido é o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CDC – 

INAPLICABILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORRE DIGITAL – 

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO 

ALEGADO NA INICIAL – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, 

DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo 

com o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao 

réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor . Não logrando a parte autora comprovar que a empresa 

teria descumprido o contrato celebrado entre as partes, deve ser julgado 

improcedente a ação de obrigação de fazer e de reparação por danos 

morais. (N.U 1019008-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).” 

Forçoso concluir que a parte autora tendo laborado para o requerido deve 

manter em seu poder holerites, cópias dos contratos de trabalhos e 

demais documentos essenciais para a ação, não cabendo tão somente ao 

requerido apresentar ficha financeira como requereu o autor em ID: 

11364180. Vale ressaltar, ainda, que embora o requerido tenha sido revel, 

não se aplica o efeito da revelia contra a Fazenda Pública, quando os 

direitos e interesses defendidos são indisponíveis, como prevê o art. 345, 

inciso II, do CPC. Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, 

contudo, sua exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida, 

observado o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. Custas ex lege. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002721-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMEIRE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002721-89.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA LUCIMEIRE DE MOURA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, MARIA LUCIMEIRE DE 

MOURA propôs “ação de cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer ao quadro de servidores 

públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, exercendo o cargo de merendeira, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos. Sustenta que na 

condição de servidora pública, com posse efetiva desde a data 

26/04/2012, tem direito à progressão funcional para elevar a classe, o 

que, todavia, ainda não aconteceu por inércia da parte Ré. Afirma que já 

teve seu direito reconhecido nos autos do Mandado de Segurança PJe nº 

1002611-27.2017, que tramitou na 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública. Sendo assim, comparece através desta ação para cobrar os 

valores devidos da diferença salarial desde 30/10/2013 até 12/04/2017 

(data que ajuizou o mandado de segurança). Finaliza, requerendo que a 

parte Ré efetue o pagamento das diferenças salariais não percebidas no 

período de 30/10/2013 até 12/04/2017, acrescidos de juros e correção 

monetária, inclusive sobre férias e décimo terceiro salário. Juntou 

documentos. Devidamente citado, a parte Ré apresentou contestação e, 

pugnou pela improcedência da demanda em ID: 13676333. Impugnação à 

contestação em ID: 13932820. Não houve especificação de provas. As 

alegações finais foram apresentadas pela parte autora em ID: 19767832 e 

pela parte ré em ID: 20971238. É o relatório. Fundamento. Decido. Não há 

questões de fato a dirimir que reclamem a produção de provas em 

audiência ou pericial pelo que, com base no art. 355, I, do CPC, passo à 

imediata apreciação da pretensão deduzida em juízo. Verifico que, o direito 

da parte autora encontra-se vertido por ocasião do julgamento do 

Mandado de Segurança PJe nº 1002611-27.2017, a sentença foi deferida 

parcialmente a ordem, deixando de determinar que a autoridade impetrada, 

ora parte Ré, promovesse a imediata progressão funcional, pois foi 

cumprida no curso da demanda em sede de liminar. No entanto condenou 

o Município a pagar as diferenças salariais decorrentes da progressão 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, a partir 

da propositura do “writ”. Assim sendo, faz jus a parte Autora ao 

pagamento das diferenças decorrentes da concessão da ordem no 

“mandamus”, com o trânsito em julgado em 28/06/2018, pertinentes ao 

período do ajuizamento da ação mandamental, no tocante ao 

enquadramento para classe B, nível 2. De mais em mais, é incontroverso 

que os artigos 18 a 26 da Lei Municipal nº 3.797/2012, com redação dada 

pela Lei nº 4.007/2014, garante-lhe a progressão funcional de forma 

automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não 

podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já 

possuem o direito adquirido ao almejado benefício. “In casu”, diante do 

conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a parte 

autora já foi devidamente enquadrada na classe B, nível 2, restando 

portanto, o requerido providenciar o pagamento das diferenças salariais 

não percebidas no período de 30/10/2013 até 12/04/2017, inclusive com 

reflexos sobre férias e 13º salário, objeto do “mandamus”. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, 

nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido a pagar a 

parte Autora as diferenças decorrentes da concessão da ordem no 

processo PJe nº 1002611-27.2017, da 1ª Vara Especializada de Fazenda 

Pública desta comarca, a partir do ajuizamento da ação mandamental, com 

os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Lei 

nº 3.797/2012, com redação dada pela Lei nº 4.007/2014. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença. Sobre a condenação retro mencionada, no tocante aos juros 

moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, 

de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 

29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da fixação da porcentagem (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I), a ser apurado em liquidação. Submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, independentemente de eventuais recursos voluntários (Súmula 

490 STJ). Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 

534 e 535 do CPC. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 27 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002921-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ORION LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002921-96.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: CR ORION LTDA - ME Vistos, Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa, todavia, a 

exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do débito. É a 

síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a liquidação do 

débito ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios por estarem pagos, assim como 

não há condenação em honorários para o exequente, haja vista o 

executado deu casa a ação. Custas a encargo do executado. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 504694 Nr: 16253-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRR, RBRDA, JWFDS, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5.201-B/MT, Defensoria Publica Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - OAB:16597/O, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:MT 13.714

 Vistos etc.

I. Tendo em vista o justo impedimento apontado pelo advogado do acusado 

Rayan Rodrigues Ribeiro à fl. 1179, informando que no dia da sessão de 

julgamento designada no presente processo (03.02.2020), se encontrará 

também em tribuna no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de 

Cuiabá/MT, em sessão agendada desde o mês de setembro de 2019, 

conforme extrato processual juntado às fl. 1180/1181, DEFIRO o pedido de 

redesignação formulado.

II. EXCLUA-SE o feito da pauta de julgamento, devendo ser incluído na 

próxima reunião ordinária, haja vista a inexistência de data disponível 

nesta reunião.

III. Notifiquem-se as partes.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290807 Nr: 10452-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:MT 11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:MT 7297

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO JOSÉ DOS SANTOS, Rg: 

205.4371.9, Filiação: Rosimeiri José da Silva e Raimundo Caetano dos 

Santos, data de nascimento: 30/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), pintor, Telefone 3684.1474. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Fabio José dos Santos, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 25/03/2020 às 13h30min, em que 

será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

a fim de facilitar a preparação para a sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RELATÓRIO.O Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor de Fábio José dos Santos (vulgo “Fabinho”), 

devidamente qualificado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 

121, §2º, inciso IV, c/c art. 61, inciso I, c/c art. 29 todos do Código Penal. 

Na exordial acusatória, o Ministério Público narrou que, no dia 26.03.2012, 

por volta das 2h30min, na Rua C4, Quadra 46, Lote 02, Bairro Jardim Paula 

I, nesta cidade de Várzea Grande, juntamente com terceira pessoa não 

identificada, o denunciado, com intuito homicida, utilizando-se de recurso 

que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra 

Wederson Santana de Campos, causando a sua morte. Relatou que a 

vítima foi chamada pelo réu no portão de sua casa, sendo surpreendida 

por disparo de arma de fogo no momento em que saiu para atendê-lo, 

circunstância esta que teria dificultado a defesa do ofendido.A denúncia 

foi recebida na data de 14.9.2012, oportunidade em que foi decretada a 

prisão preventiva do réu (fls. 173/v). O respectivo mandado de prisão foi 

cumprido no dia 18.9.2012 (fls. 185/187v)Devidamente citado, o 

denunciado apresentou resposta à acusação às fls. 192/205v. Durante a 

instrução, foram inquiridas as testemunhas Edna Sebastiana de Amorim, 

Amarílio Santana de Campos, Edivanil Aparecida Amorim, Pirscila Valezi do 

Bem, Udson da Silva Carvalho, Claudinie Roberto dos Santos, Marcos 

Antônio Matias Brand, Cláudio Jorge de Souza e Reginaldo Loiola Barros, 

Tomaz Marques de Assunção. Procedeu-se ainda ao interrogatório o 

réu.Os depoimentos foram tomados por meio de gravação audiovisual e 

estão registrados nas mídias digitais de fls. 333, 480 e 493.Por meio da 

decisão de fls. 335/336, foi revogada a prisão preventiva do 

denunciado.Ao final da primeira fase do rito escalonado do júri, o réu foi 

pronunciado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código 

Penal (fls. 516/523v).O recurso interposto pelo acusado foi desprovido 

(fls. 573/581v, 613/614 e 636/639).Transitada em julgado da sentença de 

pronúncia (fl. 639), concedeu-se vista às partes para manifestação nos 

termos do art. 422 do Código de Processo Penal, o que foi feito pelo 

Ministério Público à fl. 648 e pela defesa à fl. 615/v. É o relatório para fins 

do artigo 423, II do CPP.Não havendo nulidades, DECLARO saneado o 

processo e determino o julgamento para a próxima reunião periódica do 

Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo a pauta de julgamentos desta 

Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do 

CPP e metas de alinhamento do CNJ.O Ministério Público e a defesa, ao 

arrolarem suas testemunhas, não requereram diligências.INDEFIRO a 

notificação das testemunhas que eventualmente residam fora da Comarca 

para depor em Plenário (STJ - HC 18196/SP), facultada que fica a 

apresentação de tais testemunhas pelas partes.DETERMINO que a Sr.ª 

Gestora prepare o presente processo para julgamento pelo Tribunal do 

Júri, devendo observar e cumprir todas as formalidades legais e de 

estilo.Procedam-se às intimações e notificações pertinentes.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2020

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457312 Nr: 15160-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SÉRGIO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BARROS DE 

MACEDO - OAB:7667, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14246, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O, 

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:8458/MT, Leandro Alves 
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Martins Jacarandá - OAB:10827

 Intimar Doutor Edmar Gomes de Oliveira Neto OAB/MT 9793, e Doutor 

Damião O. Oliveira Lott OAB 14.246, defensores de Mário Sérgio dos Reis, 

para que no prazo legal apresente Alegações Finais por memoriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603907 Nr: 45890-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA SANTANA, EWERSON ENRYQUE 

CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BATISTA DA SILVA 

- OAB:7.697

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa da Ré ANDRESSA 

SANTANA, via DJE, para apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 

(DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 493636 Nr: 10234-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIL ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abrahan Lincoln de barros 

Ferreira ( UNIVAG) - OAB:8.777, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, da Lei nº 10.826/03, o 

réu IVANIL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de Nair Alves de Oliveira, 

nascido aos 29/02/1956, natural de Araruna/PR.Analisando as 

circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons 

antecedentes.Sobre a personalidade e conduta social do Réu, nada há 

nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena. A culpabilidade se 

mostrou normal para o tipo penal em comento.No que se refere às 

consequências do crime situam-se dentro normalidade.Assim, 

consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 02 

(dois) anos de reclusão (art. 14, da Lei nº 10.826/03) e, diante da 

inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, 

fixando o regime aberto para seu cumprimento.Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, entendo suficiente o valor 

correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Nos termos do art. 44, II, do Código Penal, 

substituo a pena privativa de liberdade, sem prejuízo da multa, por duas 

restritivas de direitos, a serem individualizadas e fiscalizadas pelo Juízo 

responsável pela execução penal.A fiança prestada nestes autos deverá 

ser utilizada para os fins a que se refere o art. 336 do CPP.Condeno o 

Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, II da CF e expeça-se a carta de guia.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 02 de dezembro de 

2019.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 601954 Nr: 21578-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MADRONA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Vistos etc.Trata-se do pedido de revogação da Medida Cautelar de 

Monitoramento eletrônico formulado pela defesa de GUILHERME 

MADRONA RIBEIRO (fls. 59/63 e documentos de fls. 64/76).Aduz a defesa 

que o indiciado foi preso em flagrante no dia 30 de novembro de 2019, em 

uma festa ocorrida em uma chácara nesta Cidade, pelo cometimento, em 

tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/206) e Corrupção de Menores (art. 244-B, da Lei nº 

8.069/1990)....Pelo que se observa, o d. juízo plantonista concedeu 

liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica com 

internação em clínica de reabilitação para tratamento da dependência 

química, levando-se em consideração os bons predicados pessoais vez 

que possui residência fixa, além da inexistência de maus antecedentes 

criminais (temo de audiência de fls. 49/54).Este Juízo não vê necessidade 

do monitoramento eletrônico. Pelo que se observa o réu não possui 

antecedentes criminais e tem demonstrado interesse em colaborar com a 

instrução criminal, bem como de submeter-se a tratamento para a 

dependência química, ante todos os documentos apresentados.Ante ao 

exposto, DEFIRO o pedido de retirada do monitoramento eletrônico 

(tornozeleira) de GUILHERME MADRONA RIBEIRO.AUTORIZO também a 

internação do indiciado GUILHERME MADRONA RIBEIRO na Clínica 

Psiquiátrica Birral, no Estado de São Paulo, já que, tal medida também foi 

imposta ao indiciado quando da concessão da liberdade provisória (fls. 

49/54).Deverá a defesa apresentar no prazo de cinco dias documentos 

comprobatórios da internação, bem como apresentar relatório mensal do 

tratamento dentro do prazo estipulado para a internação (90 

dias).Oficie-se à Central de Monitoramento para a retirada da 

tornozeleira.Serve presente decisão como autorização de internação na 

Clínica Psiquiátrica Birral, no Estado de São Paulo.Ciência ao 

MPE.Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 601954 Nr: 21578-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MADRONA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 O pleito da defesa não merece guarida. Pelo que se nota, a defesa 

requereu o sigilo do inquérito policial e como bem se manifestou o 

Ministério Público, o sigilo é uma das características do próprio 

procedimento policial. No entanto, se fosse o caso, ainda que a defesa 

tivesse pleiteado a decretação do segredo de justiça no presente Auto de 

Prisão em Flagrante ou em eventual futura ação penal, ainda assim o pleito 

não mereceria ser acolhido, vez que a regra é a publicidade dos autos nos 

termos do art. 5º, inc. LX e do art. 93, inc. IX, ambos da Constituição 

Federal e não se vislumbra devidamente comprovada ofensa a 

preservação da intimidade do interessado. No caso, a defesa alega que o 

estado de saúde do flagrado deve ser preservado, no entanto, segundo o 

ofício 1334/19 (fls. 92) o requerente sequer pode ser considerado 

dependente químico e não demonstrou interesse em colaborar com o 

tratamento, conforme o relatório da instituição: Então, aparentemente o que 

se pleiteia com o pedido de sigilo é minimizar o constrangimento, 

infelizmente, inerente a qualquer um, tanto réu quanto vítima, que venha a 

sofrer por ser parte em ações penais. Ante o exposto, indefiro o pleito. 

Ademais, ante as informações da clínica de reabilitação expostas acima, 

revogo a medida cautelar de internação para tratamento de dependência 

química. Intime-se. Oficie-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601954 Nr: 21578-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME MADRONA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 Então, aparentemente o que se pleiteia com o pedido de sigilo é minimizar 
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o constrangimento, infelizmente, inerente a qualquer um, tanto réu quanto 

vítima, que venha a sofrer por ser parte em ações penais. Ante o exposto, 

indefiro o pleito. Ademais, ante as informações da clínica de reabilitação 

expostas acima, revogo a medida cautelar de internação para tratamento 

de dependência química.Intime-se. Oficie-se.Ciência ao MPE.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427909 Nr: 26225-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:MT 20.006/O

 DR.HEUDER LIMA DE ASSIS OAB/MT 20006 - da r. decisão proferida 

nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480655 Nr: 207-70.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 DR. JACKSON MARIO DE SOUZA OAB/MT 4635 - para apresentar a 

defesa preliminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541688 Nr: 10745-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE NASCIMENTO BOLFARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Dr. Rômulo Nogueira - OAB/MT 7.693, da audiência de Instrução e 

Julgamento redesignada para o dia 05/03/2020, ás 14:15. Nada mais.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 606064 Nr: 1271-60.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9.115/MT

 Processo n. 1271-60.2020.811.0002 - Código n. 606094

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Acusado: Renan dde Assumpção da Silva Alves

DECISÃO

O acusado apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas e 

pugnando ao final a absolvição sumária.

 No tocante ao pedido de absolvição sumária, observa-se que adentra a 

questão dos fatos, dependendo, assim, da dilação probatória durante a 

instrução criminal.

Sendo este momento inoportuno para a respectiva abordagem, motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar levantada.

Designo para o dia 09 de março de 2020 às 16h00min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas arroladas 

(fls. 07 e 93) e o interrogatório do acusado.

Intimem-se a vítima Edenalva Pedrosa dos Santos, as testemunhas de 

acusação Benedita Catarina de Oliveira Bastos, Odail Pedro dos Santos, 

as testemunha de defesa Marcos Cesar de Ramos Pinto, Marialva de 

Assumpção Silva, Amaro Assumpção Silva, o acusado e o advogado 

constituído nos autos (fls. 58) para comparecerem a audiência designada.

 Requisitem-se as testemunhas de acusação PM Anderson da Costa 

Castro e PM Diego Alexandre da Cunha de Lourdes junto ao Comando da 

Policia Militar do Estado de MT.

 Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

 Ciência ao MPE e à Defensoria Pública (vitima).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Várzea Grande, 27 de fevereiro de 2020.

Luis Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 602746 Nr: 22039-41.2019.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ELTON DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319

 INTIMAÇÃO para o advogado YOUSSEF SAYAH EL ATYEH, OAB/GO 

26.319, para comparecer na audiência designada para o dia 04/03/2020 

às 15:50 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606064 Nr: 1271-60.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9.115/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado SÉRGIO BATISTELLA, OAB/MT 9155, para 

comparecer na audiência designada para o dia 09/03/2020 às 16H00MIN, 

na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 495981 Nr: 11601-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MATEUS DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO MATEUS DA SILVA FILHO, Cpf: 

02795365189, Rg: 1803863-8, Filiação: Aide Maria da Silva e Fabio Mateus 

da Silva, data de nascimento: 09/02/1986, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, serviços gerais, Telefone (65) 9280-4005. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e CONDENO o réu FÁBIO MATEUS DA SILVA FILHO, filho de 

Fábio Mateus da Silva e Aide Maria da Silva, com fulcro na sanção do 

artigo 147, “caput”, c/c artigo 61, inciso II,alínea “f”, ambos do Código 

Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei 11.340/06.Dessa forma, nos 

moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I 

– DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO 
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CP)Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO.No 

que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) dias de 

detenção. Dessa forma, fixo a PENA PROVISÓRIA em 1 (UM) MÊS E 5 

(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. Por fim, na terceira fase por não existir 

majorante ou minorante torno a PENA provisória em DEFINITIVA, 

correspondendo a 1 (UM) MÊS E 5 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e 

§3°, do Código Penal.No presente caso não será convertida a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 

7º da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, conforme a Súmulan. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática 

de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 137) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

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

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

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

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556327 Nr: 18166-67.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIS GOMES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENESIS GOMES DE ANDRADE, Rg: 

16403487, Filiação: Maria Raimunda Gomes e Laercio de Andrade, data de 

nascimento: 09/04/1985, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro, Telefone 

99265-1342. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu GENESIS GOMES DE ANDRADES, filho de Laércio de 

Andrade e Maria Raimunda Gomes, com fulcro na sanção do artigo 129, 

§9º, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso I, daLei 

11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, 

passo a lhe dosar a pena.III.I – DA DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE LESÃO 

CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP)Na 

primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; antecedente 

inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade do agente não 

há dados para mensurar; os motivos não há elementos que o prejudique; 

circunstâncias e consequência não existem dados que prejudiquem. 

Assim, fixo a PENA BASE em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.No que 

tange a segunda fase, por não existir agravante ou atenuante, mantenho a 

PENA PROVISÓRIA em 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.Por fim, na terceira 

fase por não existir majorante ou minorante torno a PENA provisória em 

DEFINITIVA, correspondendo a 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME ABERTO, segundo o artigo 33, §2º, alínea “c”, 

e§3°,do Código Penal.No presente caso não será convertida a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da violência (artigo 

7° da Lei 11.340/06) perpetuada pelo réu, conforme a Súmulan. 588 do 

Superior Tribunal de Justiça, “ipsis litteris”: “Súmula 588 do STJ: A prática 

de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Deixo de 

fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.Transitada em julgado e 

permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas as seguintes 

providências:1.Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;2. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual;3. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado, nos moldes do artigo 1.555 da CNGC/TJMT.DETERMINO QUE O 

RÉU REVEL (fls. 103) seja intimado desta sentença mediante edital, nos 

moldes do artigo 392 do Código de Processo Penal.INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, que foi defendido pela 

Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.Publique-se, 

registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 04 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

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

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

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

FORTES SOUZA NEVES, digitei.

Várzea Grande, 06 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111657 Nr: 7723-43.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MÁRCIO MARCONDES DA SILVA, Rg: 

532.980, Filiação: de Luiz Bernanrdo da Silva e Deolinda Francelina 

Marconsdes, data de nascimento: 24/11/1969, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), auxiliar de partamento pessoal. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu MÁRCIO MARCONDES DA SILVA, filho de Deolinda 

Francelina Marcondes e Luiz Bernardo da Silva, com fulcro do artigo 

217-A, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, 

todos do Código Penal, concernente ao fato executado no ano 2006, em 

concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) com artigo 217-A, 

“caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, todos do 

Código Penal, referente ao fato praticado mês de maio de 2007, ambos 

com observância do artigo 1º, inciso VI, da Lei 8.072/90, e na forma do 

artigo 7º, inciso III, da Lei 11.340/06.Dessa forma, nos moldes dos artigos 

59 e 68, ambos do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.III.I – DA 

DOSIMETRIAIII.I.I – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A 

DO CP) EXECUTADO NO ANO 2006Na primeira fase da dosimetria da pena 

a culpabilidade normal; antecedente inexistente; conduta social nada que 

agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; os motivos 

não há elementos que o prejudique; circunstâncias e consequência não 
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existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 8 (OITO) 

ANOS DE RECLUSÃO.No que concerne a segunda fase, presente a 

agravante genérica de ter o agente prevalecendo das relações 

domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal), AGRAVO A 

PENA em 1/6 (UM SEXTO), o que corresponde a 1 (um) ano e 4 (quatro) 

meses de reclusão, e fixo a PENA PROVISÓRIA em 9 (NOVE) ANOS E 4 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.Por fim, na terceira fase por existir a 

causa de aumento em razão de o agente exercer autoridade sob a vítima 

na condição de tio (artigo 226, inciso II, do Código Penal, em consonância 

com os entendimentos jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. 

Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 

1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), MAJORO A 

PENA em 1/2 (METADE), o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses 

de reclusão, e FIXO A PENA DEFINITIVA em14 (QUATORZE) ANOS DE 

RECLUSÃO. III.I.II – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A 

DO CP) PRATICADO MÊS DE MAIO DE 2007Na primeira fase da dosimetria 

da pena a culpabilidade normal; antecedente inexistente; conduta social 

nada que agrave; personalidade do agente não há dados para mensurar; 

os motivos não há elementos que o prejudique; circunstâncias e 

consequência não existem dados que prejudiquem. Assim, fixo a PENA 

BASE em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.No que concerne a segunda 

fase, presente a agravante genérica de ter o agente prevalecendo das 

relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Diploma Penal), 

AGRAVO A PENA em 1/6 (UM SEXTO), o que corresponde a 1 (um) ano e 

4 (quatro) meses de reclusão, e fixo a PENA PROVISÓRIA em 9 (NOVE) 

ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.Por fim, na terceira fase por 

existir a causa de aumento em razão de o agente exercer autoridade sob 

a vítima na condição de tio (artigo 226, inciso II, do Código Penal, em 

consonância com os entendimentos jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 

336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 

6ªT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), 

MAJORO A PENA em 1/2 (METADE), o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 

(oito) meses de reclusão, e FIXO A PENA DEFINITIVA em14 (QUATORZE) 

ANOS DE RECLUSÃO.III.I.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, 

“CAPUT”,DO CP) Configura legalmente concurso material, nos moldes do 

artigo 69 do Diploma Penal:“quando o agente, mediante mais de uma ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 

cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

executa-se primeiro aquela”. Grifos nossos.Dessa forma, o RÉU 

CUMPRIRÁ pelo CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, concernente ao 

fato executado no ano 2006, a PENA de 14 (QUATORZE) ANOS DE 

RECLUSÃO, e pelo CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, referente ao 

fato praticado mês de maio de 2007, a PENA de 14 (QUATORZE) ANOS DE 

RECLUSÃO, que cumuladas TOTALIZAM A PENA de 28 (VINTE E OITO) 

ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIALMENTE 

FECHADO, conforme o artigo 2°, §1°, da Lei 8.072/90.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do 

Código de Processo Penal, em face da ausência de elementos precisos 

acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a busca de indenização 

no juízo cível.Como o réu permaneceu solto durante a maior parte da 

instrução criminal e não existem motivos, nos autos em epígrafe, que 

ensejem a decretação da prisão preventiva (“carcer ad custodiam”) do réu 

de MÁRCIO MARCONDES DA SILVA, concedo-o o direito de recorrer em 

liberdade.Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, 

devem ser tomadas as seguintes providências:1.Expeça-se ofício ao 

TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição Federal do Brasil de 1988;2. 

Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual;3. 

Expeça-se o Mandado de Prisão, e, após devidamente cumprido, 

expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, e demais documentos que 

se fizerem necessários, nos moldes do artigo 1.556 da 

CNGC/TJMT.INTIMEM-SE, pessoalmente, a vítima (artigo 21, “caput”, da Lei 

11.340/06), o réu, o Ministério Público e a Defensoria Pública.ISENTO o réu, 

que foi defendido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.Publique-se, registre-se, e intime-se. Várzea Grande-MT, 18 

de dezembro de 2019. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006608-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006608-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VITORIA COSMO 

DIAS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO SOUZA 

BATISTA POLO PASSIVO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA 

MEIOS DE PAGAMENTO 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 12:40 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014537-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO IMAGEM COM. DE ENERGIA SOLAR E RASTREADORES 

VEICULARES EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014537-34.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/03/2020 Hora: 13:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 28/02/2020 

08:20:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006612-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA MARIANA DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006612-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GEOVANNA 

MARIANA DA SILVA ROMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

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: CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006614-20.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE OLIVEIRA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006614-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSILENE 

OLIVEIRA DE FREITAS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006616-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE OLIVEIRA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006616-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSILENE 

OLIVEIRA DE FREITAS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006623-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006623-79.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JULIANA 

APARECIDA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006624-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE LAURA AMORIM (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)

 

PROCESSO n. 1006624-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JANIELE LAURA 

AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006625-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA BENEDITA DE MORAES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006625-49.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CLARA 

BENEDITA DE MORAES LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART POLO PASSIVO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006629-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS GONCALVES (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)

 

PROCESSO n. 1006629-86.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAFAEL DIAS 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006638-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006638-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

GONCALO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1006639-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE DE PAULA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006639-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THAYANE DE 

PAULA DUTRA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

AUGUSTO DOS SANTOS STERING POLO PASSIVO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006643-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZ DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006643-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARINIZ DE 

ARRUDA COSTA 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: CONCILIAÇÃO II Data: 

31/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006649-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO OAB - MT10166-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006649-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL ALVES 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESSA KARINA 

ROCHA ATANASIO 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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006650-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON HENRIQUE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006650-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WEVERTON 

HENRIQUE DA SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006658-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORACY SILVA UTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006658-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LORACY SILVA 

UTSCH ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006660-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILSON DA CRUZ SILVA (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. 1006660-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CREMILSON DA 

CRUZ SILVA 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006668-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1006668-83.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHEL DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VERA LUCIA NOVAK 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006672-23.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006672-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LILIANE DA 

SILVA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: CONCILIAÇÃO II Data: 

01/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006674-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006674-90.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEIZE REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006679-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS KEILA COSTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006679-15.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGIS KEILA 

COSTA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEOVALDO ALVES 

DE CASTRO JUNIOR POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006680-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006680-97.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARTA 

OLIVEIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006682-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006682-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARTA 

OLIVEIRA DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTULIA LEVENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PROCESSO n. 1006684-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA ANTULIA 

LEVENTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KESIA ADRIANA CAMARCO 

THIMMIG POLO PASSIVO: Banco OLÉ CONSIGNADO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006690-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:APARECIDO 

CAMPOS SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 
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CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006697-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006697-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

GONCALO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006700-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006700-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROBERTO 

GONCALO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA 

RAFAELA SIQUEIRA GOULART 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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006712-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006712-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JUCELIA MARCIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA RAFAELA 

SIQUEIRA GOULART 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006714-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006714-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO VIEIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO POLO PASSIVO: BANCO BMG 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: CONCILIAÇÃO II Data: 

31/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006727-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006727-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA FREIRES 

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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006684-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTULIA LEVENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006684-37.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:25 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 28/02/2020 14:17:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006745-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE FRANCA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006745-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOCILENE DE 

FRANCA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006751-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GILSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006751-02.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER GILSON 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006757-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006757-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADALTO SALES 

DE MATOS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALTO SALES 

DE MATOS 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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006612-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA MARIANA DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006612-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 01/04/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 28/02/2020 15:01:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006774-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1006774-45.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAVINA PEREIRA 

DA SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLIANA 

LETICIA DO CARMO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEERFFERSOM ILDEFONSO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1006782-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JEERFFERSOM 

ILDEFONSO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA 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: CONCILIAÇÃO II Data: 

01/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006658-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORACY SILVA UTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006658-39.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração retificando o 

impedimento da parte autora e se for o caso apresentar o documento com 

duas testemunhas , conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: AURISTELLY 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS 28/02/2020 16:04:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006786-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GILSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1006786-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER GILSON 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006789-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

MARTINS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO 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: CONCILIAÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006796-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GILSON SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006796-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER GILSON 

SOUZA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES 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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 31/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006800-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA LOPES TESOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006800-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ABADIA LOPES 

TESOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO 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: CONCILIAÇÃO Data: 31/03/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010687-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE TALITA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO N. 1010687-69.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 11.651,21 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) EXEQUENTE: 

MAURO PAULO GALERA MARI - MT3056-O EXECUTADO: LUANE TALITA 

SANTOS Advogados do(a) EXECUTADO: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

INTIMANDO: Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: RUA CAMPOS 

SALES, - ATÉ 799/800, CENTRO, BARUERI - SP - CEP: 06401-000 Haja 

vista que a EXECUTADA JÁ FOI INTIMADA E NÃO REALIZOU O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO até a presente data, INTIMA-SE a parte 

CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012844-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Haja vista que a EXECUTADA JÁ FOI INTIMADA E NÃO REALIZOU O 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO até a presente data, INTIMA-SE a parte 

CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito, sob 

pena de arquivamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1000797-72.2020.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CREUZA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: BANCO PAN SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos A parte autora buscar ser indenizada por danos morais, alegando 

que foi indevidamente inscrita nos serviços de restrição ao crédito. 

Afirmou que efetuou o pagamento do seu débito com atraso no dia 

28/10/2019, a parcela do financiamento teria vencido em setembro de 

2019. Alegou que mesmo após o pagamento o débito não foi cancelada e 

a restrição nos serviços de proteção ao crédito permanece ativa há 

sessenta dias. Nos pedidos requereu o cancelamento da restrição pelo 

débito de setembro de 2019 e a reparação em danos morais. A ré 

defendeu a legitimidade da inscrição e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de inscrição 

indevida no serviço de restrição ao crédito. Denota-se que a parte autora 

foi negativa em 04/10/2019, em razão da parcela de financiamento que 

venceu no dia 02/09/2019, posteriormente efetuou o pagamento no dia 

28/10/2019, fato que é incontroverso, assim a requerida deveria ter 

excluído a restrição em cinco dias após o pagamento, no entanto, assim 
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não procedeu. A parte autora provou o fato constitutivo do seu direito ao 

comprovar que inscrição estava ativa em janeiro 2020. (Id. Num. 27904708 

- Pág. 1). Passado mais de dois meses do pagamento da inscrição, 

referente a setembro de 2019, ainda não havia sido cancelada, decorre 

daí o ato ilícito. Salienta-se que a baixa deve ocorrer em cinco dias úteis, 

após o pagamento, nos termos do art. 43, §3º do CDC. Nesse sentido, 

assevera o Enunciado da Súmula 548-STJ: "Incumbe ao credor a exclusão 

do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 

débito.”. Sendo assim, a manutenção da inscrição após o pagamento torna 

a inscrição indevida. Nesse passo, a retirada do nome da parte autora das 

empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe, em razão do 

débito em comento. Pontua-se que eventuais atrasos de outras parcelas 

posteriores a setembro de 2019 não afasta a responsabilidade da 

requerida, tendo em vista que o objeto da demanda e o débito que ensejou 

a inscrição refere-se a fatura de setembro de 2019. Portanto, manifesta a 

manutenção da inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais, no caso a autora suportou mais de vinte dias sem a baixa da 

restrição. Destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou 

dolo. 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.”. A manutenção 

de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de 

restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa. Ademais, o referido 

comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao 

nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com 

proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim 

assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado 

a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo 

anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 

culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, 

basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos 

negativos como dor ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma 

do lesado decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são 

apenas efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em 

danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso 

concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ao princípio da razoabilidade, de modo que o valor não 

seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento 

em danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).”. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar inexigível a cobrança 

da fatura de setembro de 2019; 2) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo; 3) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em 

eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020767-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORA VENIRA ROZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

NÚMERO DO PROCESSO: 1020767-92.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

DORA VENIRA ROZA DE JESUS PARTE RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS A 

parte autora questionou faturas de energia elétrica com vencimentos em 

30/09/2019, no valor de R$ 10.371,09, afirmou que o consumo é 

exorbitante e foi decorrente de procedimento de recuperação de consumo 

proferido ao arrepio da legislação. Dessa forma, requereu a declaração de 

inexistência do débito e a reparação em danos morais. Na contestação, a 

parte ré afirmou a regularidade do débito, defendeu que promoveu a 

recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora, alegou 

que teria constado irregularidades que acarretava registro a menor e por 

fim pugnou pela improcedência dos pedidos. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em 

verificar a legitimidade da fatura de energia elétrica referente a 

recuperação de consumo no valor de R$ 10.371,09. Dos autos, verifica-se 

que a requerida anexou laudo pericial, termo de ocorrência e inspeção, 

fotografias e registro de notificação, para comprovar a legitimidade do 

procedimento de recuperação de consumo. Denota-se que todos os 

meses que foram recuperados registram apenas 30 kWh. Observa-se que 

após a regularização do medidor, o mês imediatamente posterior a 

recuperação, (julho de 2019) apresentou um consumo de 272 kWh, e 

posteriormente 152 kWh, 164 kWh, 184 kWh, 142 kWh e 170 kWh. (Id. 

Num. 29532319 - Pág. 8). Ou seja, após a regularização houve expressiva 

variação, o que corrobora com a regularidade do procedimento de 

recuperação de consumo. Para aferir a irregularidade a requerida seguiu 

os comandos do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, portanto o 

termo de ocorrência e inspeção é válido. Não obstante, a parte ré tenha 

provado a irregularidade no medidor, existe um erro no demonstrativo de 

cálculo, isto é, a forma como cálculo foi realizado está incorreta. 

Porquanto o art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, determina que: 

“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 através de um dos 

critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, 

sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: “III - utilização da média dos 

3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 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;” No 

caso, os doze últimos ciclos imediatamente anteriores a recuperação são 

os meses de 06/2016 a 7/2015. Porém, no cálculo efetuado pela 
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concessionária foram incluídos meses que estão fora dos doze últimos 

ciclos, o cálculo não poderia ter incluído apenas consumos dos anos de 

2013 e 2012. Sendo assim, a cobrança deve ser anulada e recalculada, 

porquanto o cálculo aritmético inclui meses sem a observância do art. 130, 

III da Resolução da ANEEL. Portanto, enquanto não refeito o cálculo da 

recuperação de consumo a cobrança é indevida, já que o consumo 

incluído afeta o resultado da operação e gera ônus financeiro indevido ao 

consumidor. Ressalto que o erro no cálculo não é capaz de anular o 

Termo de Ocorrência e Inspeção e todo o procedimento técnico. Assim, o 

que se anula é o cálculo utilizado para a cobrança e não todo o 

procedimento da constatação da irregularidade em si. Não obstante, tenha 

se constando a irregularidade, houve falha no valor em que parte foi 

cobrado, no caso a cobrança indevida ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento. A cobrança indevida acarretou danos a parte autora já que 

o serviço de energia elétrica foi suspenso em razão da cobrança 

exorbitante de mais de dez mil reais. Ressalta-se que a responsabilização 

do fornecedor de serviço em relação aos vícios causados ao consumidor 

é de ordem objetiva, prescindível de culpa ou dolo, nos termos do art. 20 e 

22 da legislação consumerista. Temos que todo aquele que se dispõe a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação 

de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente da existência de culpa. É válido 

reforçar que constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu 

mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, 

suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, 

por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de 

atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta 

do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo. Em 

relação ao dano moral, assiste razão a parte autora, visto que a 

suspensão do serviço de energia elétrica gera sem dúvidas transtornos 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. No caso em tela, o 

dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não há a obrigatoriedade 

da presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento 

em danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da 

razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011).” Em remate, provada a cobrança indevida, indefiro o pedido 

contraposto. Referente a taxa de religação deve ser cancelada, pois a 

requerida quem deu causa a suspensão, pois o valor cobrado está 

incorreto. Por fim, quanto a litigância de má-fé não se verifica no caso a 

presença dos seus elementos caracterizadores. É a fundamentação. 3. 

Dispositivo Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para: 1. Declarar a 

inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 10.371,09 (dez mil trezentos e 

setenta e um reais e nove centavos), referente a recuperação de 

consumo. 2. Declarar inexigível a cobrança de taxa de religação lançada 

na fatura com vencimento no dia 21/01/2020, no valor de R$ 7,95 (sete 

reais e noventa e cinco centavos); 3. Condenar a parte ré a reparação por 

danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) correção monetária, 

indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de 

juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da 

citação; 4. Conceder os benefícios da justiça gratuita à parte autora, em 

eventual recurso. Opino pela improcedência da anulação do termo de 

ocorrência e inspeção. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020517-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA BRANDAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1020517-59.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

CLAUDIMARA BRANDÃO DE ALMEIDA PARTE RÉ: BANCO BRADESCARD 

S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação declaratória por 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Relatou a parte 

autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu nome nos 

serviços de proteção ao crédito. Aduziu desconhecer o débito e o 

suposto contrato que teriam lhe imputado. Nos pedidos, requereu a 

declaração da inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a 

reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré se opôs aos 

fatos e pedidos apresentados na inicial e defendeu a legitimidade da 

inscrição. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de 

agir da parte autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante 

na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso em tela, 

presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora 

não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia 

levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Quanto 

a alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não se 

sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório, além do que a parte ré em sua 

defesa indica endereço em Várzea Grande como sendo da parte autora, 

portanto, tem-se por rejeitada a preliminar de incompetência territorial. 

Alegou a parte ré a suposta violação do artigo 320 do CPC, nesse passo, 

oportuno salientar que documentos indispensáveis à propositura da 

demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da 

demanda, não se confundindo com documentos indispensáveis á vitória 

do autor, e, no caso, a parte autora todos os documentos pertinentes para 

o deslinde da causa, portanto, rejeito a preliminar. Mérito A controvérsia 

consiste em verificar se há ou não fundamentos para legitimar a inscrição 

do nome da parte autora nos serviços de proteção ao crédito. No caso, 

constata-se a existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, 

visto que foi juntado aos autos contratos assinados pela parte autora, 

documentos pessoais e faturas do cartão de crédito que registram 

diversas transações no comércio deste município e nas faturas há 

registros de pagamentos parciais. (id Num. 29337666 - Pág. 18 e 
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seguintes). Dessa forma, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar a relação jurídica e a existência do débito. Por 

consequência, declaro que a negativação no serviço de proteção ao 

crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a parte 

ré atuou no exercício regular do direito. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. 

Comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por 

danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. 

Com efeito, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.099/95, é pertinente o pedido 

contraposto nos limites do objeto da ação. Ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a 

litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código 

de Processo Civil, notadamente quando observa-se a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, 

mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, a parte 

negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, conclui-se 

evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos 

fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do 

art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. É a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela 

extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, 

e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove 

por cento) do valor corrigido 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 e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020311-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1020311-45.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MARILEIA 

PIRES DA SILVA PARTE RÉ: OI MÓVEL S/A SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS 

FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida 

em seu nome nos serviços de proteção ao crédito, afirmou desconhecer o 

débito e que nunca consumo o serviço oriundo de tal débito. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré defendeu a 

legitimidade da inscrição, refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Em 

relação ao pedido de audiência de instrução. Indefiro o pedido de 

depoimento pessoal formulado pela parte ré, haja vista que, à luz dos 

artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário último da prova, a quem 

cabe indeferir as provas inúteis e protelatórias. Registre-se, ademais, que 

o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação 

do convencimento do juízo. Dessa forma, oportuno se faz o julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do 

serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No caso, constata-se que não foi provada a legitimidade da 

inscrição, já que não há nos autos prova hábil capaz de atestar à legítima 

existência do débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são 

provas unilaterais e não comprovam a legitimidade da inscrição. Compete a 

ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa 

forma, reconheço a existência do dano moral, pois a parte ré compete o 

ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela 

contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação 

dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco inerente à 

atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse procedimentos de 

conferência de dados e documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a 

inscrição indevida é cabível a reparação por danos morais. Destaco, 

ainda, que a reparação por danos morais, incide a responsabilidade 

objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou dolo. 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.”. A indevida inserção do nome do 

consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura 

dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o 

mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do 

consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no 

ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o 

parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses 

casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos 

fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, não há a 

obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor ou 

sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrente 

do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou 

resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em 

consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, 

a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 
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ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio 

da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, 

passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo 

que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Por 

consequência é incabível o deferimento do pedido contraposto. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o 

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

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré 

a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada 

pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

calculado a partir do efetivo prejuízo (16/08/2019); 4) conceder à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. 

Tathyane Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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PROCESSO Nº: 1020544-42.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: FERNANDO 

PEREIRA DIAS PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito decorrente de um suposto 

contrato que lhe é imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré defendeu a legitimidade da inscrição, refutou os 

termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminares Requereu a parte ré o reconhecimento da conexão com o 

processo n. 1020542-72.2019.8.11.0002, desnecessária a reunião, 

porquanto, o débito imputado a requerida é decorrente de contrato 

diverso, o que afasta o risco de decisões conflitantes. Em relação ao 

processo n. 1019162-14.2019.8.11.0002 é inviável, tendo em vista que o 

processo já foi sentenciado. O artigo 55 § 1º, do CPC, informa que não 

serão reunidos os processos, se um deles já houver sido sentenciado. 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso em tela, 

presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora 

não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia 

levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Em 

relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 9.099/95, informa 

que acesso ao Juizado Especial independerá, no primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, outrossim o art. 

99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, dessa forma 

rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Pontua-se 

que não se aplica ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, pois para 

se aplicar o entendimento a inscrição preexistente deve ser legítima. E, no 

caso, a parte autora propôs ação para discutir a inscrição preexistente, 

processo n. 1020542-72.2019.8.11.0002, o qual ainda não transitou em 

julgado. Ressalta-se que em recente entendimento a terceira Turma do STJ 

dispôs: “A orientação contida na Súmula 385 do STJ pode ser flexibilizada 

para permitir o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição 

indevida em cadastro restritivo de crédito, mesmo que as ações ajuizadas 

para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em 

julgado, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a 

verossimilhança das alegações do consumidor (REsp 1.704.002/SP, j. 

11.2.2020).". Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 

procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais. Destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou 

dolo. 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.”. A indevida 
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inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Em decorrência do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da 

parte autora, vez que ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. Por 

consequência é incabível o deferimento do pedido contraposto. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação, cujo valor é de 160,55 (cento e sessenta 

reais e cinquenta e cinco centavos); 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (28/07/2019); 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande — MT. Tathyane 

Garcia da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito
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PROCESSO Nº: 1020526-21.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: MAGNA 

BENEDITA DA SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO.S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou 

surpresa com inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção 

ao crédito, afirmou desconhecer o débito decorrente de um suposto 

contrato que lhe é imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento da inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte ré defendeu a legitimidade da inscrição, refutou os 

termos relatados na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. É a 

síntese dos fatos, dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Em relação ao pedido de audiência de 

instrução. Indefiro o pedido de depoimento pessoal formulado pela parte 

ré, haja vista que, à luz dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o 

destinatário último da prova, a quem cabe indeferir as provas inúteis e 

protelatórias. Registre-se, ademais, que o conjunto probatório colacionado 

aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo. Dessa 

forma, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 

355, I, do CPC. Preliminares Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 

do CPC, uma vez que o extrato de consulta extraído do balcão do serviço 

de proteção ao crédito não é documento essencial, assim não é capaz de 

afastar a análise do mérito, outrossim o extrato apresentado é documento 

hábil para comprovar as restrições inseridas em face da parte autora, 

portanto rejeito a preliminar. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Compete a ré 

apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia 

de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual 

hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao 

cliente, mediante apresentação de gravação. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O print de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. Pelo 

exposto, verifica-se que a parte ré não conseguiu se desincumbir do ônus 

probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável 

pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, 

o que não logrou fazer. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora 

das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. Pontua-se 

que não se aplica ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, pois para 

se aplicar o entendimento a inscrição preexistente deve ser legítima. E no 

caso, a parte autora propôs duas ações para discutir as inscrições 

preexistentes, processo n. 1020524-51.2019.8.11.0002 e o processo n. 

1020525-36.2019.8.11.0002, as quais ainda não transitaram em julgado. 

Ressalta-se que em recente entendimento a terceira do Turma do STJ 

dispôs: "A orientação contida na Súmula 385 do STJ pode ser flexibilizada 

para permitir o reconhecimento de dano moral decorrente da inscrição 

indevida em cadastro restritivo de crédito, mesmo que as ações ajuizadas 

para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em 

julgado, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a 

verossimilhança das alegações do consumidor (REsp 1.704.002/SP, j. 

11.2.2020). Dessa forma, reconheço a existência do dano moral, pois a 

parte ré compete o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles 

que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a 

contratação dos serviços oferecidos pela empresa ré envolve um risco 

inerente à atividade, mas que poderia ser reduzido, caso adotasse 
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procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos. 

Portanto, manifesta a inscrição indevida é cabível a reparação por danos 

morais. Destaco, ainda, que a reparação por danos morais, incide a 

responsabilidade objetiva a qual dispensa a comprovação da culpa ou 

dolo. 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.”. A indevida 

inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao 

crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento 

ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e 

boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção 

fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 927, assim assevera: “aquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No 

mesmo trilhar o parágrafo único do referido dispositivo anuncia: “haverá 

obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 

outrem.”. Nesses casos, o dano moral prescinde de prova, basta o mero 

acontecimento dos fatos e nexo de causalidade entre a conduta e o dano, 

não há a obrigatoriedade da presença de sentimentos negativos como dor 

ou sofrimento, eventuais mudanças no estado de alma do lesado 

decorrente do dano moral não constituem o próprio dano, são apenas 

efeitos ou resultados do dano. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, 

leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Em decorrência do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da 

parte autora, vez que ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. Por 

consequência é incabível o deferimento do pedido contraposto. É a 

fundamentação. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) declarar a inexistência do 

débito discutido nesta ação; 2) determinar que a parte ré efetue o 

cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes; 3) condenar a ré a reparação por danos 

morais no valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), com correção monetária 

contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo 

prejuízo (15/07/2018); 4) conceder à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita em eventual recurso. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Várzea Grande - MT. Tathyane Garcia 

da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020519-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GALDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO Nº: 1020519-29.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: SIRLENE 

GALDINO DA SILVA PARTE RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. 

SÍNTESE DOS FATOS Relatou a parte autora que ficou surpresa com 

inscrição indevida em seu nome nos serviços de proteção ao crédito e 

alegou desconhecer o débito de um suposto contrato. Nos pedidos, 

requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento da 

inscrição e a reparação por danos morais. A parte ré, defedeneu a 

legitimidade da inscrição, refutou os termos relatados na inicial e pugnou 

pela improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, logo oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte autora formulou pedido de desistência da ação, alegando a 

necessidade da perícia em face do contrato. Entretanto, a parte ré já havia 

sido citada, bem como apresentado sua contestação, inclusive juntando 

documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida em 

cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a 

legalidade do débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE, após a 

alteração de sua redação, realizada no XXXVIII Encontro - Belo 

Horizonte-MG, dispõe que “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”. A 

alteração do enunciado acima disposto decorre, fato de conhecimento 

comum, de que no exercício da jurisdição somos desafiados a identificar 

qual das partes é realmente a vítima, visto que, todos os dias uma 

avalanche de ações judiciais que tem por objeto fraudes e negativações 

indevidas se aportam no judiciário. Ora, não podemos fechar os olhos 

para a realidade da clientela dos Juizados Especiais, onde astutos 

advogados formulam petições genéricas, e ao primeiro sinal de 

improcedência ou condenação por litigância de má-fé, atravessam pedidos 

de desistência da ação. Sobre o tema não há divergência na doutrina. É 

pacífico o entendimento de que a tutela jurisdicional não é privilégio do 

autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o entendimento 

do juiz (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual 

Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No mesmo sentido, segue o 

entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: (...) “A sentença de 

improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção 

do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, 

em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará 

impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do 

mesmo réu. 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. (...)(STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 

NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte autora, e passo a decidir a lide. Preliminares Atesto que inexiste 

afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o extrato de consulta 

extraído do balcão do serviço de proteção ao crédito não é documento 

essencial, assim não é capaz de afastar a análise do mérito, outrossim o 

extrato apresentado é prova hábil para atestar as inscrições no nome da 

parte autora, portanto fica rejeitada a preliminar. Mérito Insta assentar que 
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o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo 

em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. A controvérsia consiste em verificar se há ou não fundamentos 

para legitimar a inscrição do nome da parte autora nos serviços de 

proteção ao crédito. No caso, constata-se a existência da relação jurídica 

e da legitimidade da inscrição, visto que foi juntado aos autos contrato 

assinado pela parte autora, documentos pessoais da parte autora, faturas 

e telas sistêmicas com registros de pagamentos parciais. (Num. 29182979 

- Pág. 1 e seguintes - Num. 29182987 - Pág. 17). Quanto aos pagamentos 

parciais apresentados, destaca-se que terceiros de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado, 

circunstância que retira totalmente a verossimilhança da negativa de 

contratação. Dessa forma, apresentado e justificado a origem do débito, 

bem como provado a relação jurídica, competia a parta autora apresentar 

os comprovantes de pagamentos para corroborar que as cobranças são 

indevidas, no entanto, assim não procedeu ficando no campo das meras 

alegações. Portanto, as provas trazidas aos autos pela parte ré são 

suficientes para confirmar existência dos débitos. Por consequência, 

declaro a existência do débito e que a negativação no serviço de proteção 

ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso reconheço que a 

parte ré atuou no exercício regular do direito. 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. Comprovada a inadimplência da parte 

autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente 

caso ofensas a serem reparadas. Ressalta-se que a notificação da 

inscrição no SPC/Serasa compete ao órgão mantenedor de proteção ao 

crédito, conforme assevera o Enunciado da Súmula 359 do STJ. Diante da 

existência do débito, acolho o pedido contraposto nos limites do objeto da 

demanda, de acordo com o disposto no art. 30 da Lei 9.099/95. Ainda, 

analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela 

parte ré, evidencio a litigância de má-fé da parte autora, 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 ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. No 

caso, a parte negou a relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu 

com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Quanto ao requerimento de condenar o advogado em 

multa por litigância de má-fé, incabível tal media, em razão do comando do 

artigo 70 e seguintes da Lei 8.096/94 Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB). As sanções por litigância de má-fé não 

se aplicam aos patronos e sim as partes do processo, o artigo 79 do CPC, 

é incisivo e assevera: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou interveniente.”. Fundamentação apresentada 

passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, afastadas as 

preliminares, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na 

inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Opino pela parcial procedência do pedido 

contraposto, assim condeno a autora a pagar a ré o valor de 186,99 

(cento e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% ao mês 

ambos contabilizados a partir do vencimento do débito (21/01/2019). 

Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido 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 e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020269-93.2019.8.11.0002
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FABIO LUIS DE ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA SANTOS TOMAZ OAB - MT26021/O (ADVOGADO(A))

PEDRO IVO SILVA SANTOS OAB - MT12892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PROCESSO NÚMERO: 1020269-93.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

FABIO LUIS DE ARRUDA PEREIRA PARTE RÉ: BANCO DO BRASIL S/A 

SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de obrigação de fazer 

com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. A parte 

autora alegou que sua conta corrente foi indevidamente bloqueada após 

sacar a quantia de dez mil reais, afirmou que o valor seria proveniente à 

comissão de venda de doze ônibus de propriedade do seu sogro. Nos 

pedidos requereu o desbloqueio e a reparação em danos morais. A 

requerida afirmou que o bloqueio ocorreu, porque o autor teria recebido 

valor decorrente de golpe, que a quantia não devolvido pelo mesmo até a 

presente data, por fim pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

Em relação ao benefício da justiça gratuita em eventual recurso, deixo de 

conceder o benefício ao autor, visto que a própria narração dos fatos 

revela que o autor não é hipossuficiente, outrossim foi apresentado 

extrato da conta do autor que demonstra que este não padece de 

insuficiência de recursos. Mérito Cinge-se a controvérsia acerca da 

ilegitimidade do bloqueio na conta corrente da parte autora. Denota-se que 

a ré agiu no exercício regular de um direito ao efetuar o bloqueio na conta 

corrente da parte autora, a medida foi tomada em razão de suspeita de 

fraude. A requerida comprova a suspeita mediante boletim de ocorrência, 

o dinheiro depositado na conta do autor seria proveniente de um 

estelionato. Num. 28715123 - Pág. 4 No boletim de ocorrência o suspeito 

teria repassado valor a Joacyl Mucio de Oliveira, a suspeita foi levantada, 

pois Joacyl Mucio de Oliveira efetuou três depósitos na conta da parte 

autora no dia 25/09/2019, observa-se que o boletim de ocorrência foi 

lavrado no mesmo dia dos depósitos. Id.Num. 28715123 - Pag. 3. 

Apresentada as respectivas provas e argumentações, a parte autora 

manteve-se inerte e não apresentou impugnação. Sendo assim, enquanto 

pairar a suspeita em face do montante de depositado o bloqueio da conta 

corrente não se revela ilícito. Conclui-se, portanto, que não houve vício na 

prestação do serviço. Dessa forma, inexistindo ato ilícito fica afastado o 

dever de indenizar. 3. Dispositivo Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

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

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 
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Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006647-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON CORDEIRO ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JILSON CORDEIRO ALVES JUNIOR Endereço: 

AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - DE 1207/1208 A 

5100/5101, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 

Senhor(a) JILSON CORDEIRO ALVES JUNIOR: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006647-10.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 30/03/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: JILSON CORDEIRO ALVES JUNIOR Advogado do(a) 

REQUERENTE: FABIO HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009514-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:INDIARA DE 

MORAES NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: 

14/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009515-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARINILDO 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003322-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIENE RIBEIRO 

DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: Conciliação período matutino Data: 15/06/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009517-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EZIO RAMOS DE 

ASSUNCAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA 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: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003323-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNNA 

BARBARA GOUVEIA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 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: Conciliação 

período matutino Data: 15/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003324-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDIVAL PEREIRA 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 17/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARINALVA CARDOSO DE SOUZA Endereço: 

rua fagundes santiago, s/n,, (LOT C SUL), jardim maringa ii, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) MARINALVA CARDOSO DE 

SOUZA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006694-81.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 30/03/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: MARINALVA 

CARDOSO DE SOUZA Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006619-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMEIRE DE ALMEIDA NAZARIO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JULIMEIRE DE ALMEIDA NAZARIO Endereço: RUA 

MARIO ESTEVÃO, 66, KITNET 03, AGUA VERMELHA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) JULIMEIRE DE ALMEIDA NAZARIO: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006619-42.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.097,07 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 268 de 587



Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 30/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: 

JULIMEIRE DE ALMEIDA NAZARIO Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006617-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE OLIVEIRA DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ROSILENE OLIVEIRA DE FREITAS SILVA 

Endereço: RUA VEREADOR LURICO FERREIRA DE MAGALHÃES, 30, (LOT 

STA CECILIA) QD 35, PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78132-748 Senhor(a) ROSILENE OLIVEIRA DE FREITAS SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006617-72.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.455,08 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 30/03/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: ROSILENE OLIVEIRA DE 

FREITAS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006628-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO PADILHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE FERNANDO PADILHA SILVA Endereço: rua 

11, 18, (LOT C SUL), solares taruma, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) JOSE FERNANDO PADILHA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006628-04.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

30/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: JOSE FERNANDO PADILHA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA 

JUNIOR - MT20812/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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 
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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: 1006630-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA ZELIA DA CONCEICAO Endereço: RUA 

PROJETADA, CASA 96, QD. 03, ALTO DO BELA VISTA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) MARIA ZELIA DA CONCEICAO: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006630-71.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.364,87 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 30/03/2020 Hora: 17:00 REQUERENTE: MARIA ZELIA 

DA CONCEICAO Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1018606-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RIBEIRO MARQUES DE ALMEIDA 68977662168 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME (REQUERIDO)

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARLI RIBEIRO MARQUES DE ALMEIDA 

68977662168 Endereço: RUA DAS JAPUÍRAS, 08, (LOT H P ARRUDA), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-580 Senhor(a) MARLI 

RIBEIRO MARQUES DE ALMEIDA 68977662168: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1018606-12.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.092,24 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: MARLI RIBEIRO MARQUES DE ALMEIDA 68977662168 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROSIMEIRE DADONA - MT17863-O 

REQUERIDO(A): COMERCIAL DE PETROLEO GFC LTDA ME e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006631-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DANIELA GABRIEL TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BRUNA DANIELA GABRIEL TEIXEIRA Endereço: 

RUA PROJETADA, 24, QUADRA 03, CIDADE DE DEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) BRUNA DANIELA GABRIEL TEIXEIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006631-56.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.056,07 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 30/03/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: BRUNA DANIELA GABRIEL TEIXEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014796-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LAVORATTI MAGALHAES OAB - MT24721/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA COSTA Endereço: 

AVENIDA PERIMETRAL, JARDIM OURO VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78148-000. Senhor(a) GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA COSTA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1014796-29.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 17.170,72 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

CONSÓRCIO]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 21/01/2020 Hora: 16:00 

REQUERENTE: GABRIEL LIMA TEIXEIRA DA COSTA Advogados do(a) 

REQUERENTE: LETICIA LAVORATTI MAGALHAES - MT24721/O, WESLEY 

FERNANDO OZORIO DOS SANTOS - MT26434/O REQUERIDO(A): 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006648-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIZ DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARINIZ DE ARRUDA COSTA Endereço: RUA 

PIRAPORA, S/N, QD 03, LOTE 11, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78142-420 Senhor(a) MARINIZ DE ARRUDA COSTA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006648-92.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 639,02 
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ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: MARINIZ DE ARRUDA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1005265-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESVERALDO DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ESVERALDO DA SILVA PRADO Endereço: RUA: 

ANTONIO SOTERO DE ALMEIDA, S/N, - ATÉ 875/876, CONSTRUMAT, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-320 Senhor(a) ESVERALDO DA 

SILVA PRADO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005265-79.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 144,69 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: ESVERALDO DA SILVA PRADO Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006773-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DE FRANCA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOCILENE DE FRANCA MAGALHAES Endereço: 

RUA MÁRIO MOTA, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-620 Senhor(a) JOCILENE DE FRANCA 

MAGALHAES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006773-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 16.967,11 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: JOCILENE DE FRANCA MAGALHAES Advogado do(a) 

REQUERENTE: INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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. 
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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: 1004929-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SOLANGE PEREIRA FREITAS Endereço: rua m1 

quadra 152, 08, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, canelas, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) SOLANGE PEREIRA FREITAS: 

A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004929-75.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: SOLANGE 

PEREIRA FREITAS Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006695-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES Endereço: 

FELICIANO FRANCOLINO, 6, ., SANTA LUZIA, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78000-000 Senhor(a) CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1006695-66.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.892,33 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: 

CLEIDIDALTON FERREIRA LOPES Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004733-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARCIA SENFF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004733-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: PATRICIA MARCIA SENFF 

EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos. De 

proêmio, adverte-se que, no sistema dos juizados, não se admite 

liquidação de sentença, cabendo ao demandante, destarte, apresentar 

valor líquido desde o início da demanda, incluindo a atualização até a data 

da distribuição da ação. Com efeito, determino que a demandante emende 

a petição inicial, à apresentação do demonstrativo de cálculo total do 

proveito econômico pretendido, compreendidos eventuais valores 

retroativos, com o decorrente aditamento do pedido (quantificação 

monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição da demanda, 

inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao valor da causa, 

nos termos da Lei 12.153/09. Fixo prazo de 15 dias para efetivação da 

emenda, nos estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 e 

segs. do CPC, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do 

feito. Apresentada a emenda, conclusos. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, certifique-se e proceda à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006666-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA PEREIRA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SOLANGE APARECIDA PEREIRA DA LUZ 

Endereço: Inexistente, Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Senhor(a) SOLANGE APARECIDA PEREIRA DA LUZ: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006666-16.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: SOLANGE 

APARECIDA PEREIRA DA LUZ Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1002066-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO CORREA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002066-49.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JOAO BOSCO CORREA DE 

FRANCA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 26 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004817-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE WILLIAN SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1004817-09.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

28/02/2020 16:07:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0017118-78.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE SOUZA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

0017118-78.2015.8.11.0002. REQUERENTE: ISABEL CRISTINA DE SOUZA 
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NEVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 20 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006678-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORACY SILVA UTSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O PATRONO DO AUTOR PARA JUNTAR A PROCURAÇÃO 

ASSINADA a ROGO e SUBSCRITA por DUAS TESTEMUNHAS, em analogia 

ao que dispõe o art. 595 do Código Civil, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006673-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: WENDERSON SILVA FERNANDES Endereço: RUA 

POCONE, 247, ., AGUA LIMPA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) WENDERSON SILVA FERNANDES: A presente carta, referente 

ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006673-08.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.615,04 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: 

WENDERSON SILVA FERNANDES Advogado do(a) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O REQUERIDO(A): OI 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006677-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOSE CARLOS DE ARRUDA SILVA Endereço: 

RUA PRES. JOÃO CARLOS, 21, QUADRA 29, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-971 Senhor(a) JOSE CARLOS DE ARRUDA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006677-45.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.108,69 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE ARRUDA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010307-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010307-46.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: DENY SULIVAN BARRETO 

CAMPOS RAMOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

do presente feito. Pois bem, nos termos do Enunciado 01 dos Enunciados 

da Fazenda Pública, os enunciados dos Juizados Especiais Cíveis, no que 

couber, serão aplicados em razão dos Juizados da Fazenda Pública, 

conforme segue: ENUNCIADO 01: Aplicam-se aos juizados especiais da 

fazenda pública, no que couber, os enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis. (Aprovado no XXIX FONAJE – MS 25 a 27 de maio de 2011). Com 

efeito, o enunciado nº 90 do FONAJE dispõe ser prescindível a intimação 

da parte contrária quando requerida a desistência, in verbis: ENUNCIADO 

90: A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (Aprovado no XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Desse modo, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a desistência da ação com esteio no art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 485, VIII, 

do referido diploma legal. Sem condenação de custas e honorários 

advocatícios, consoante dispõe o art. 55 caput da lei 9.099/95. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. Após, ao arquivo. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006072-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VIVIANE RODRIGUES SILVA Endereço: RUA 

DOIS, 19, NOVO NITEROI, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-480 Senhor(a) 

VIVIANE RODRIGUES SILVA: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006072-02.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: VIVIANE RODRIGUES SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1003291-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIA FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003291-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIA FERREIRA 

MARQUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma 

Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 10 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006267-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORAINE LUCIA WENDPAP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006267-84.2020.8.11.0002. AUTOR: LORAINE LUCIA WENDPAP REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido de tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, formulado por LORAINE 

LUCIA WENDPAP, cujo objeto é a determinação de que o ente demandado 

lhe conceda abono permanência, haja vista já ter completado as 

exigências para aposentadoria voluntária porém permanecer no exercício 

do cargo. É o que merecia destaque. Com efeito, pende vedação legal ao 

deferimento de tutela antecipatória em desfavor da Fazenda Pública, que 

implique reenquadramento, progressão, equiparação e concessão ou 

aumento de vantagens e pagamentos a servidores, nos termos da Lei nº 

9.494/97. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO 

REGIMENTAL DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO REQUISITOS OBSERVADOS ABONO DE PERMANÊNCIA 

VANTAGEM PECUNIÁRIA FAZENDA PÚBLICA - DEFERIMENTO EM SEDE DE 

LIMINAR IMPOSSIBILIDADE. Em relação à atribuição de efeito suspensivo 

ao agravo de instrumento, observa-se que ?o relator poderá, a 

requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, 

remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em 

outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, 

sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão 

até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara, conforme disposto no 

artigo 558 do Código de Processo Civil. O abono de permanência está 

previsto na Emenda Constitucional nº 41/03 e consiste no pagamento do 
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valor equivalente ao da contribuição do servidor para a previdência social, 

a fim de neutralizá-la. Aqui, ao contrário da isenção prevista na Emenda 

Constitucional nº 20/98, o servidor continua contribuindo para o regime 

próprio de previdência a qual está vinculado, cabendo ao Tesouro do 

Estado pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição. Como o próprio 

nome diz, o abono é um bônus, um plus, já que há ganho na remuneração 

do servidor. Tratando-se de pagamento de vencimentos e vantagens 

pecuniárias, tal decisão somente pode ser imposta pelo Poder Judiciário à 

Fazenda Pública por ocasião da prolação da sentença, sendo-lhe vedado, 

pelo artigo 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, antecipar a respectiva medida. 

A hipótese dos autos insere-se na vedação contida na referida lei, pois se 

cuida de pedido de pagamento de abono de permanência. A boa-fé do 

servidor público, aliada ao caráter alimentar da verba, afasta a 

obrigatoriedade de repetição ao erário, o que também impede a concessão 

da liminar. Com efeito, a boa-fé no recebimento de valores pagos pela 

Administração Pública obsta que esta proceda ao desconto dos valores 

pretéritos conferidos ao servidor, uma vez que seu salário possui caráter 

alimentar e esses são irrepetíveis. Agravo regimental conhecido e não 

provido. (TJ-DF - AGR1: 20140020310279 DF 0031543-64.2014.8.07.0000, 

Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 

17/12/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

27/01/2015 . Pág.: 437) No mesmo sentido, o § 3º do artigo 300 do Código 

de Processo Civil veda expressamente o deferimento de tutela de urgência 

quando houver perigo de dano ou de difícil reparação, o que se revela na 

hipótese, vez que a verba alimentar, em especial a recebida de boa fé, 

não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do pedido, 

o ente público, a que vinculado o servidor, restaria lesado. DIREITO 

ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE 

AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - 

IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. -Não se 

mostra possível a antecipação de tutela, quando a providência reclamada 

envolva pagamento de verba de natureza alimentar, que é irrepetível por 

natureza, gerando irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica 

presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça 

do bom direito. (TJ-MG - AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) Ademais, não resta 

configurado qualquer perigo de dano, uma vez que, em a parte autora 

logrando êxito em seu pleito, as diferenças deverão ser pagas ao final da 

demanda. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória de urgência. Nos 

termos do Enunciado 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação, ficando fixado prazo 

de 30 dias à apresentação da contestação. Por força do que prescreve o 

artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar 

todos os documentos necessários à resolução da lide, desde que não se 

trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de 

terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004970-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CONCEICAO 

Endereço: DEZESSEIS, 17, QD 143, LT 01, SÃO MATEUS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-550 Senhor(a) MARCOS ROBERTO DOS 

SANTOS CONCEICAO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004970-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.697,52 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 13:45 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CONCEICAO Advogado 

do(a) REQUERENTE: THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1005354-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO ANANIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ILDEFONSO ANANIAS DA COSTA Endereço: RUA 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 14, PARQUE DAS NAÇÕES, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-748 Senhor(a) ILDEFONSO ANANIAS DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005354-05.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

31/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ILDEFONSO ANANIAS DA COSTA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FERRAZ TORRES NETO - 

MT208010-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1005538-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER OLIVEIRA DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005538-58.2020.8.11.0002. AUTOR: JENNIFER OLIVEIRA DE SENE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Cuida-se de pedido 

de tutela provisória de urgência antecipada, formulado por JENNIFER 

OLIVEIRA DE SENE, cujo objeto é a determinação de que o demandado 

analise seu requerimento administrativo, bem como lhe conceda 

progressão funcional, ao argumento de que o pleito fora protocolado há 

mais de 01 (um) ano, sem a devida resposta. É o bastante relato. 

Fundamento e decido. Nos termos do artigo 300 “caput” do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando restar 

devidamente evidenciada a probabilidade de direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme segue: 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. Nesse contexto, o artigo 114 da Lei nº 1.164/1991 (Estatuto dos 

Servidores Públicos de Várzea Grande) assegura aos servidores o direito 

de requerer aos Poderes Públicos em defesa de seus interesses, 

restando previsto o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a 

Administração decida o pleito, nos termos do artigo 116, parágrafo único, 

da mesma normativa. Art. 114 – É assegurado ao servidor o direito de 

requerer aos Poderes Públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. 

Art. 116 – Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver 

expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser 

renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração 

de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 

5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias. Assim, tendo em vista 

que o requerimento administrativo fora realizado em dezembro de 2018, 

resta evidente a omissão do município demandado e, consequentemente, 

provável o direito à determinação de que o pedido seja analisado. Em caso 

análogo: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA NA 

INSTÂNCIA A QUO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 

FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em 

face da decisão a quo que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando a análise do requerimento administrativo apresentado pela 

parte agravada que visa a prorrogação de licença para tratar de interesse 

particular, sob pena de multa diária, bem como a abstenção da aplicação 

de faltas enquanto não apreciado o requerimento. II. Recurso próprio, 

tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 

2629331). Contrarrazões não apresentadas (ID 2858248). III. Para 

concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação 

dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do 

NCPC). No mesmo sentido, o art. 3º da Lei nº 12.153/09, estabelece a 

possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de 

difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, não vislumbro a prova 

inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações do recurso, 

tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da 

procedência de seus pedidos contestatórios, em especial porque a 

decisão antecipatória não adentra no mérito da prorrogação da licença ou 

não, apenas sana a omissão do poder público na demasiada demora na 

análise do pleito administrativo. V. Ademais, a demora na análise da 

petição e documentação apresentados, em sede administrativa, fere os 

princípios da eficiência e da razoável duração do processo, de 

observância obrigatória pela Administração Pública, devendo a imposição 

em antecipação dos efeitos da tutela (estipulação de prazo para análise 

do pedido) ser mantida. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 

n.993657, 07003464520168079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) VI. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento 

de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar os honorários 

advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VII. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 

9.099/95. (TJ-DF 0701179-29.2017.8.07.9000, Relator: ALMIR ANDRADE 

DE FREITAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Publicado no DJE: 

19/12/2017) Quanto à determinação de que a progressão seja concedida, 

evidencia-se que tal pleito não pode ser concedido neste momento 

processual, visto existir vedação legal ao deferimento de tutela 

antecipatória que implique reenquadramento, progressão, equiparação e a 

concessão ou aumento de vantagens e pagamentos, nos termos da Lei nº 

9494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – READEQUAÇÃO 

SALARIAL – VEDAÇÃO LEGAL – LEI Nº 9.494/97 - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO IMPROVIDO. I - A 

concessão de medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou 

equiparação de servidores, e a concessão de aumento ou extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza, encontra óbice na Lei nº 

9.494/97. II - Verificado o não preenchimento dos requisitos do art. 273, do 

Código de Processo Civil, desaconselhável, na fase de cognição a 

antecipação dos efeitos da tutela, prudente, portanto, aguardar instrução 

dos autos. (N.U 0126423-37.2014.8.11.0000, AI 126423/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - 

PROGRESSÃO HORIZONTAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97 - INCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

DA MEDIDA LIMINAR - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A Lei Federal nº. 9.494/97, ao restringir a concessão de 

tutela antecipada em face da Fazenda Pública, deve ser aplicada na 

hipótese de o servidor pretender o pagamento de vantagem pecuniária, 

qual seja, progressão horizontal e adicional de insalubridade, aos seus 

rendimentos, mormente porque não caracterizado o perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, indispensável ao deferimento da medida 

de urgência. 2. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10019180001521002 

MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de 

Publicação: 19/12/2018) Por outro lado, o § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil veda expressamente o deferimento de tutela de urgência 
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quando houver perigo de dano ou de difícil reparação, o que se revela na 

hipótese, vez que a verba alimentar, em especial a recebida de boa fé, 

não é passível de repetição, de tal modo que, havendo rejeição do pedido, 

o ente público, a que vinculada a servidora, restaria lesado. DIREITO 

ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MILITAR REFORMADO - PEDIDO DE PROMOÇÃO E DE 

AUXÍLIO INVALIDEZ - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - 

IRREPETIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. -Não se 

mostra possível a antecipação de tutela, quando a providência reclamada 

envolva pagamento de verba de natureza alimentar, que é irrepetível por 

natureza, gerando irreversibilidade; e, ainda, quando não se verifica 

presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a fumaça 

do bom direito. (TJ-MG - AI: 10024121311534001 MG, Relator: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 24/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 4ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2013) Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA REQUERIDA, para determinar que 

o Município de Várzea Grande, ora demandado, analise o processo 

administrativo de nº 565998/2018, em que figura como requerente 

JENNIFER OLIVEIRA DE SENE, no prazo de 30 dias. Nos termos do 

Enunciado 01 dos Enunciados da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, fica dispensada a audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

por meio de sua procuradoria, para contestar a presente ação no prazo 

de 30 (trinta) dias. Após, aportando a peça de defesa nos autos, intime-se 

a parte autora para, querendo, impugná-la. Determino que o demandado 

apresente todos os elementos, notadamente documentos, necessários à 

resolução da lide (art. 9º, da Lei nº 12.153/09). Cumpra-se. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006247-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDUARDO DA SILVA Endereço: Rua Dep. Miguel 

Marcondes, 426, (COHAB D O CHAVES), CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78118-200 Senhor(a) EDUARDO DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006247-93.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 31/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: EDUARDO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR DE NORONHA - MT15391-O 

REQUERIDO(A): OI S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004855-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

____________________________________________________________

__________________ 1004855-21.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: BRAZ 

PAULO PAGOTTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverá informar acerca da 

existência de débitos pendentes a serem compensados, nos termos dos 

parágrafos 9º e 10º da Constituição Federal, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002515-07.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006088-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA LUANA ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SELMA LUANA ALMEIDA MACEDO Endereço: 

AVENIDA ANÍSIO HADDAD, 01, (LOT JD ELDORADO) QD 03 LOTE 01 E 02, 

SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-716 Senhor(a) 

SELMA LUANA ALMEIDA MACEDO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006088-53.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.316,49 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: SELMA LUANA ALMEIDA MACEDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O REQUERIDO(A): 

VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1002504-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002504-75.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ADRIANO DIAS DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ALVES DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EVANDRO ALVES DA MATA Endereço: RUA 

FORTALEZA, 20, (COHAB C REI), MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78118-347 Senhor(a) EVANDRO ALVES DA MATA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1005980-24.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 14:15 

REQUERENTE: EVANDRO ALVES DA MATA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO BORGES PORTO - MT2854/B 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1002469-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002469-18.2020.8.11.0002 REQUERENTE: SHEILA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002468-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE GUIA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002468-33.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARILZE GUIA DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002464-93.2020.8.11.0002 REQUERENTE: KATIA DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. 

Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no 

art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de 

defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de 

conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º 

da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido apresentar todos os 

documentos necessários à resolução da lide, desde que não se trate de 

documento cuja posse seja exclusiva da parte autora ou de terceiro. 

Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte requerente para, 

querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002466-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KATIA DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que apresente os dados do Mandado de 

Segurança mencionado na exordial, bem como cópia da respectiva 

sentença que reconheceu seu direito ao reenquadramento. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para emenda à inicial e juntada da documentação, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do CPC. Cumpra-se. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005204-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEURYAN PRISCILA KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MEURYAN PRISCILA KELM Endereço: RUA 

GOVERNADOR PEDRO PEDROSSIAN, 989, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-069 Senhor(a) MEURYAN PRISCILA 

KELM: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005204-24.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MEURYAN PRISCILA 

KELM Advogado do(a) REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM - 

MT10092-A REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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 
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“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: 1001718-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1001718-31.2020.8.11.0002 AUTOR: ADEMIR DOUGLAS BENEDITO DA 

SILVA REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003361-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003361-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WALDIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DA COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003333-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EVERALDO DA COSTA 

NEVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intimem-se as 

partes acerca do retorno dos autos da Egrégia Turma Recursal. Caso não 

haja condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002792-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER MARTINS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002792-23.2020.8.11.0002. AUTOR: VALTER MARTINS DE SOUZA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de demanda proposta 

por VALTER MARTINS DE SOUZA, cujo objeto é a determinação de que o 

ESTADO DE MATO GROSSO, ora demandado, se abstenha de descontar 

a contribuição previdenciária sobre as parcelas da remuneração do autor 

decorrentes do labor em período noturno, bem como restitua os valores 

retidos indevidamente. Com efeito, verifica-se a pendência de outra ação 

análoga à presente, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, em 

trâmite perante o presente Juizado desde novembro/2019, sob numeração 

1018076-08.2019.8.11.0002, onde, inclusive, já fora concedida tutela de 

evidência nos exatos termos ora pleiteados. As petições iniciais, inclusive, 

são idênticas. Dessarte, imperioso o reconhecimento da litispendência no 

caso em tela, com arrimo nos §§ 1º a 3º do Código de Processo Civil: Art. 

337. [...] § 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. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o feito sem de seu mérito conhecer. Sem custas e 

honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95). Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002716-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002716-96.2020.8.11.0002 REQUERENTE: VILMA FERNANDES DE 

OLIVEIRA NUNES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 

estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-37.2020.8.11.0002

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

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

IVANETH APARECIDA DA CRUZ OAB - 544.468.481-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002707-37.2020.8.11.0002 REPRESENTANTE: IVANETH APARECIDA DA 

CRUZ INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO 

Vistos. Cite-se pessoalmente a parte demandada, nos moldes 
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estabelecidos no art. 6º da Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à 

apresentação de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada 

a audiência de conciliação, nos termos do Enunciado 01 (um) dos 

Enunciados da Fazenda Pública de Mato Grosso. Por força do que 

prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, fica a encargo do requerido 

apresentar todos os documentos necessários à resolução da lide, desde 

que não se trate de documento cuja posse seja exclusiva da parte autora 

ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002689-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA RAINHA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002689-16.2020.8.11.0002 AUTOR: LEONORA RAINHA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCELO CONCEICAO DA SILVA Endereço: 

RUA PERU, (LOT TARUMÃ) qd 20, JARDIM DOS ESTADOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78158-432 Senhor(a) MARCELO CONCEICAO DA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005007-69.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.253,08 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 31/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: MARCELO CONCEICAO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS PINHEIRO CIRIACO - 

MT21182/O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

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: 1002672-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1002672-77.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Vistos. Cite-se 

pessoalmente a parte demandada, nos moldes estabelecidos no art. 6º da 

Lei n. 11.419/06, com sua devida intimação à apresentação de defesa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência de conciliação, 

nos termos do Enunciado 01 (um) dos Enunciados da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Por força do que prescreve o artigo 9º da Lei n. 12.153/09, 

fica a encargo do requerido apresentar todos os documentos necessários 

à resolução da lide, desde que não se trate de documento cuja posse seja 

exclusiva da parte autora ou de terceiro. Aportando a defesa aos autos, 

intime-se a parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo de 05 

(cinco) dias. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002622-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DEVANIL LOPES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA PAULA FRANCO ROSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002622-51.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEVANIL 

LOPES DA COSTA, ANA PAULA FRANCO ROSA, MARIA IDAIR 

RODRIGUES SILVA ARRUDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Da detida análise da presente ação, é 

insofismável que o processo conta com elevado volume de anexos 

relativos a cada um dos autores, somado à complexidade inerente às 

causas que versam sobre URV, tornando demasiadamente dispendiosa, 

senão inviável, a exitosa análise da demanda e de toda a documentação 

relativa a cada um dos servidores que compõem o polo ativo. É cediço 

que, ao demandar em Juizado Especial, admite-se a incidência do CPC 
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naquilo que não contrariar as normas e a base principiológica própria do 

Microssistema dos Juizados Especiais, cujo processo orienta-se pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95). Assim, inobstante a previsão pelo 

diploma processual civil do litisconsórcio ativo, com a grande vantagem 

processual da desnecessidade de se propor uma multiplicidade de ações 

semelhantes fundadas na mesma causa de pedir, objeto e pedido, seu 

emprego, mormente no processo eletrônico, acaba por atuar na contramão 

da rápida solução dos litígios. É notório que cabe ao Magistrado afastar 

tudo aquilo que possa delongar e/ou tumultuar o andamento do feito. 

Desse modo, o artigo 113, § 1º, do CPC permite a limitação do 

litisconsórcio facultativo, senão vejamos: Art. 113. [...] § 1º O juiz poderá 

limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de 

conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este 

comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o 

cumprimento da sentença. Portanto, é certo que o processo distribuído no 

PJE tramita de forma mais eficiente e sem prejuízo às partes quando 

possui reduzido número de litigantes e os documentos de cada parte 

digitalizados e catalogados por tipo e autor, devidamente nomeados, tudo 

a permitir a correta e eficaz análise da demanda, sobretudo em se 

tratando de Juizados Especiais. Ante o exposto, com base no princípio da 

cooperação e buscando evitar a prolação de decisão surpresa, determino 

a intimação dos demandantes, para que apresentem emenda à petição 

inicial, regularizando o polo ativo, permitida a manutenção de 2 (dois) 

autores em litisconsórcio ativo, caso assim desejem, devendo ser 

distribuída ação individual ou em novo litisconsórcio, limitado a 2 (dois) 

requerentes, quanto aos demais. Aproveitando o ensejo, importa ressaltar 

que a parte autora busca a condenação do requerido ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, 

em razão das parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a 

distribuição da demanda, no percentual de 11,98% sobre todas as 

parcelas recebidas, independentemente da natureza do valor auferido 

(subsídio, indenizações, vantagens e etc), bem como os respectivos 

atrasados, fazendo-se incidir os reflexos nas demais verbas que 

compõem sua remuneração (férias, 13º salários, adicionais e etc) e, 

finalmente, a incorporação do percentual na remuneração atualmente 

auferida, que deverá ser apurada em liquidação de sentença. Nesse 

contexto, no sistema dos juizados não se admite liquidação de sentença, 

cabendo ao demandante, destarte, apresentar valor líquido desde o início 

da demanda, incluindo a atualização até a data da distribuição da ação. 

Com efeito, tendo-se em vista o declínio de competência, determino que a 

parte demandante emende a petição inicial, à apresentação do 

demonstrativo de cálculo, com o decorrente aditamento do pedido 

(quantificação monetária), com as devidas atualizações, até a distribuição 

da demanda, inclusive para se aferir a competência do juízo quanto ao 

valor da causa, nos termos da Lei 12.153/09, nos estritos limites e 

exigências procedimentais do art. 321 e segs. do CPC, sob pena de 

indeferimento, com a consequente extinção do feito. Considerando a 

natureza da pretensão, junto com o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito deve a parte autora apresentar documentos 

comprobatórios de que o cálculo respeita o parâmetro fixado pelo 

Supremo Tribunal Federal no tema 5[1] da Tese de Repercussão Geral, 

firmada no RE 561.836/RN, mormente o item II, fazendo a precisa indicação 

das normas alusivas à reestruturação remuneratória da carreira, bem 

como apresentando histórico da vida funcional e fichas financeiras de 

todos os anos base em discussão na demanda. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para efetivação da emenda nos termos acima, sob pena de 

indeferimento, nos estritos limites do art. 321 do NCPC. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de 

fevereiro de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito ¹ STF – Tema 5 - 

Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV 

dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base 

subsequente. Relator: MIN. LUIZ FUX - Leading Case: RE 561836 I - Ao 

editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e 

exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 

1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a 

conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração 

de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 

8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de 

vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, 

do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros 

Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013280-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013280-71.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 28 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

28/02/2020 18:18:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006805-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA LOPES TESOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ABADIA LOPES TESOURA Endereço: RUA 02 DE 

MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) ABADIA LOPES TESOURA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006805-65.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 31/03/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: 

ABADIA LOPES TESOURA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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: 1006587-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS Endereço: 

RUA POTIGUARA, CASA 17, (RES DEP M FIGUEIREDO), Rua 05, Q16, 

VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78131-110 Senhor(a) 

REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006587-37.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 31/03/2020 Hora: 14:45 

REQUERENTE: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - MT15734-E REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. 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 artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017679-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTA BOTARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017679-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDICTA BOTARELLI 

REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO, ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e tutela antecipada, na qual a Autora da demanda alega ter efetuado a 

contratação de um cartão de crédito operado pela empresa demandada. 

Afirma que, ao solicitar o desbloqueio do cartão, teria sido informada, 

somente, da cobrança da anuidade no valor de R$7,99 (sete reais e 

noventa e nove centavos). Entretanto, nos meses seguintes, teria sido 

surpreendida pela cobrança de uma série de taxas que considera 

indevidas, pois não havia sido informada acerca de tais encargos, razão 

pela qual ajuizou a presente demanda. Instada a se manifestar acerca dos 

termos da petição inicial, a empresa demandada apresentou sua 

contestação no evento nº 28091927 . Em sua impugnação, a autora da 

demanda reiterou todos os argumentos apresentados em sede inicial, bem 

como seus pedidos. Entretanto, em análise ao que fora alegado pela 

empresa demandada, bem como à documentação acostada aos autos, a 

improcedência dos pedidos formulados em sede inicial é a medida que se 

impõe. Com efeito, a empresa reclamada anexou aos autos documentação 

devidamente assinada pela parte requerente, comprovando tanto a 

contratação dos referidos serviços, bem como tornando explícito o 

conhecimento das cláusulas respectivas. Nesses termos, não se pode 

afirmar a ilegalidade nas cobranças do seguro proteção financeira, seguro 

prime e bolsa protegida. Declarar a ilegalidade de um contrato validamente 

assinado terminaria por acarretar insegurança jurídica nas relações 

comerciais e retiraria o valor vinculante operado pelo contrato entre as 

partes. De outro giro, não vislumbro no caso em tela omissão de 

informações relevantes que pudessem induzir a reclamante a erro. Dessa 

forma, no caso em tela não se vislumbra a possibilidade de a parte 

reclamante alegar desconhecimento das cláusulas contratuais e se furtar 

aos termos do contrato livremente assinado por ela, de modo que as 

cobranças em apresso se revelam legítima, em obséquio ao princípio do 

pacta sunt servanda e à boa-fé objetiva que deve permear todas as 

relações contratuais. Nesses termos, é forçoso reconhecer que as 

cobranças referidas configuram exercício regular de direito, não tendo a 

parte autora logrado demonstrar qualquer ofensa a sua honra. Assim, 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, por 

documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) Ainda, colhe-se 

da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS 

DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos 
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de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a 

autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. 

Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão n. 577464, 

20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, 

julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Deve-se ainda apontar que a 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos 

acima expostos, entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os 

seus legais 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. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008613-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE MASSARO LOHMANN OAB - PR25044 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008613-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO ALVES DOS SANTOS, 

SEBASTIANA DE JESUS DOS SANTOS REQUERIDO: SOLIMOES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Os 

Reclamantes ajuizaram a presente Ação de Restituição c/c Indenização 

por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de má 

prestação de serviço da empresa Reclamada, pois teriam sido impedidos 

de embarcar por indisponibilidade de poltronas no ônibus, mesmo tento 

realizada a compra da passagem com antecedência. Realizada a 

audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. A empresa Ré 

apresentou defesa alegando, em síntese, a ausência de responsabilidade 

pelos fatos narrados, uma vez que os autores não compareceram 

tempestivamente para o embarque. Os Autores apresentaram impugnação 

à contestação. Realizada audiência de instrução, oportunidade em que foi 

colhido o depoimento pessoal das partes, sendo que ambas não 

apresentaram testemunhas. Pois bem. Analisando os autos observo que 

os Autores afirmam em sua exordial que realizaram a compra no dia 

02/12/2018 das passagens de ida e volta, bem como alegam que tiveram 

problemas com a passagem da volta no dia 17/12/2018, pois teriam sido 

impedidos de embarcar no ônibus por não haver disponibilidade de 

poltronas. Em audiência de instrução foi colhido depoimento pessoal dos 

Reclamantes, no qual foi possível observar inconsistência entre seus 

depoimentos. Isso porque, a Reclamante SEBASTIANA DE JESUS DOS 

SANTOS afirma que recebeu a noticia de que não havia as poltronas 

disponíveis no período da noite (pouco antes do horário do embarque) e 

que, no mesmo período, adquiriu a nova passagem para embarque no dia 

18/12/2018. Já o Reclamante JOAO ALVES DOS SANTOS afirma que 

recebeu a noticia do impedimento do embarque no período da manhã no 

dia 17/12/2018. Desse modo, entendo que além de conflitante as 

informações, os Reclamantes não apresentaram qualquer testemunha 

capaz de confirmar os fatos, ou até mesmo desconstituir as provas 

constantes nos autos. Conforme pode ser observado no bilhete anexado 

no id n. 22153954 a passagem para o dia 17/12/2018 foi adquirida no dia 

02/12/2018 às 16h19, tendo como previsão de embarque às 23h45. 

Todavia a nova passagem para o dia 18/12/2018 às 23h55 foi adquirida no 

mesmo dia (17/12/2018) às 09h06 (id n. 22153957), ou seja, os Autores 

adquiriram nova passagem em período totalmente diverso do qual alegam 

que tiveram o conhecimento do impedimento de embarque. Desse modo, 

não tendo os Reclamantes logrado êxito em apresentar a este juízo provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (violando 

flagrantemente o que resta disposto pelo artigo 373, I, do CPC/2015), 

entendo que as pretensões indenizatórias merecem ser rejeitadas. Diante 

de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006937-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONEDINA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNEDY MARQUES DIAS OAB - MT21701/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006937-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ONEDINA ALVES DA CRUZ 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Da revelia A Reclamada, embora 

devidamente citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação, e 

tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos 

termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito Noticia a 

parte reclamante que no dia 17/09/2018, teria sido abordada 

indevidamente por segurança a vista de suposto furto de carinho de 

supermercado. Com efeito, em virtude da revelia e do caráter disponível do 

direito versado nestes autos, aplica-se o efeito previsto no artigo 344 do 

novo Código de Processo Civil, qual seja, a presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor na inicial, quadro que autoriza o 

pronto julgamento da causa, dispensando a produção de outras provas. 

Entretanto, apesar da revelia e da plena aplicabilidade ao presente caso 

da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial, a 

pretensão autoral comporta procedência, mas não nos moldes como 

pleiteados. Ainda que da narrativa não se olvide que o segurança do 

estabelecimento comercial implicou constrangimento ao autor, não restou 

demonstrado modo de agir agressivo. Também não há dúvida que as 

abordagens fizeram com que outros presenciassem a cena que recaia 

suspeita sobre o autor. É de se admitir que os seguranças dos 

estabelecimentos abordem os clientes que efetivamente gerem algum 

motivo para suspeita de crime. Contudo, nos casos em que estas 

suspeitas se revelem infundadas, perseguem o autor até mesmo após 

afirmar que era de uso próprio o objeto suspeito, estará obrigado a 

reparar o dano moral que se provocou, pois o consumidor que nenhum 

ilícito praticou, não pode ser constrangido pela suspeita indevida. 

Acrescente-se que mesmo que a abordagem tenha sido discreta _; pois 
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não há provas nos autos de excesso na abordagem _; não se descarta a 

humilhação de o segurança teve demonstrado ao autor que lhes parecia 

um furtador. O comportamento do funcionário da ré, portanto, representa 

violação ao dever anexo de conduta com o qual devem se pautar os 

fornecedores de serviço. Tais deveres decorrem da boa-fé objetiva de 

que trata o artigo 422 do Código Civil. Vale notar que o dever de 

preocupação com a dignidade dos consumidores integra os deveres 

anexos dos estabelecimentos comerciais, que devem zelar para 

poupar-lhes constrangimentos e, quando obrigados a submetê-los a 

aborrecimentos, serão obrigados a indenizar por força do que dispõem os 

artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o 

tratamento cordial dos clientes está inserido no contexto de sua atividade 

produtiva. Os danos morais não são passíveis de prova, porque, por 

decorrerem de lesão aos direitos intangíveis da personalidade (dignidade 

humana), são impossíveis de serem verificados pela técnica probatória 

disponível [cf. Humberto Theodoro Júnior, Dano moral,5ª ed., Juarez de 

Oliveira, 2007, p. 121], constituindo-se fato notório (CPC, art. 334, I), 

cabendo ao julgador apenas o exame da facticidade exposta para, 

aplicando as regras de experiência comum subministradas pelo que 

ordinariamente acontece [CPC, art. 335],concluir por sua ocorrência. O 

arbitramento dos danos morais, consoante doutrina e jurisprudência, deve 

a um só tempo compensar a vítima (função compensatória), incutir no 

ofensor a concepção de que sua conduta antijurídica não é tolerada pela 

sociedade (função dissuasória) e não ser causa de enriquecimento ilícito. 

Atentando-se aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e à 

capacidade econômica do ofensor, o arbitramento dos danos morais em 

R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se adequado, porque condizente com 

as circunstâncias do caso e o entendimento jurisprudencial [critério 

bifásico de arbitramento]. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da 

parte autora para condenar a parte ré, a compensar a parte autora no que 

corresponde ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019432-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORCI BOAMORTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019432-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORCI BOAMORTE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Alega 

a parte autora ter sido surpreendida com a cobrança de valores 

exorbitantes referentes às faturas dos meses de junho, julho, agosto, 

setembro e outubro de 2019, pois em total desacordo com a sua média de 

consumo. Alega ter formalizado reclamação administrativa junto ao órgão 

de defesa do consumidor – PROCON, o que, nada obstante, não evitou 

que a empresa reclamada negativasse seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. A retirada do nome do autor da demanda do cadastro 

de inadimplentes foi negada em sede liminar (evento nº 27159299 ). A 

empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente (mov. 

28801748 ), informando que os débitos ensejadores da negativação são 

decorrentes de recuperação de consumo não aferidas anteriormente e 

que não foram quitadas pelo requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora assim o 

fez no mov. nº 29014539 . Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

cobrança dos valores no patamar em questão, mas tão somente telas 

sistêmicas e histórico de faturas, que entendo serem insuficientes para 

sustentar cabalmente suas alegações. Ver-se compelido a pagar por 

valores que desconhece, em total desacordo com sua média de consumo, 

e, ao final, ter seu nome negativado junto ao serviço de proteção ao 

crédito em razão de dívida que encontra-se sendo discutida no âmbito 

administrativo, revela prática abusiva e, por tanto, falha na prestação do 

serviço. A cobrança de valores indevidos nas faturas de energia elétrica 

é fato incontroverso, diante do que consta nos autos. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o Reclamante, após ser cobrada em quantia não 

devida, teve seu nome negativado junto ao serviço de proteção ao crédito. 

No que tange ao valor a ser declarado devido, concernente aos meses 

aqui questionados, entendo que a quantia a ser declarada devida é aquela 

correspondente à média de consumo verificada nos seis meses 
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anteriores. Pertinente à prova do dano moral tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois a suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica, serviço sensível e indispensável nos dias atuais, faz emergir o 

dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, 

o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, somado ao fato de a empresa demandada 

não ter comprovado a devida notificação da autora da demanda quando 

da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

determinar o refaturamento das mensalidades cobradas nos meses de 

junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019, equiparando-as à média 

de consumo dos últimos seis meses; 2) determinar o cancelamento dos 

débitos inscritos junto ao órgão de proteção ao crédito, referentes às 

faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2019; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (junho de 2019). 4) determinar que a empresa reclamada 

se abstenha de promover novas negativações junto ao serviço de 

proteção ao crédito, referente a débitos discutidos administrativamente ou 

judicialmente; Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão a MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018184-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018184-37.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA MENDES MEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma a Autora que possui 

junto a Reclamada um empréstimo, sendo as parcelas descontadas 

diretamente em sua folha de pagamento, desse modo, desconhece o 

débito objeto da negativação. Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. A empresa Ré em sua defesa argumenta que a restrição 

é licita, em razão de a parte Autora ter contratado empréstimo consignado 

para desconto em sua folha de pagamento, sendo que, não houve 

desconto das parcelas nas folhas: 02/2017 a 06/2017; 08/2017 e 10/2017 

a 08/2018, em razão da ausência de margem consignável. Desse modo, 

afirma que agiu no exercício regular do seu direito, pugnando pela 

improcedência da ação. Pois bem. Restou comprovado que as partes 

firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 710936268-6 (id n. 28539061), 

através da qual pactuaram empréstimo no montante de R$ 2.284,31 (dois 

mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), a ser pago 

em 96 prestações mensais de R$ 69,55 (sessenta e nove reais e 

cinquenta e cinco centavos), a serem descontadas na folha de pagamento 

da Autora. Porém, após a pactuação do negócio jurídico, ao tentar efetuar 

a quitação das parcelas, a instituição financeira não conseguiu, uma vez 

que a Reclamante não possuía margem consignável para desconto da 

parcela contratada. Conforme consta nos holerites apresentados pela 

Autora no id n. 26424080 é possível observar que não houve o desconto 

em folha nos meses informados pela Ré. Desta feita, não sendo 

efetivamente concretizada a quitação através do respectivo desconto em 

folha, cabia a Autora realizar o pagamento através de outra maneira, 

porém não o fez, existindo cláusula específica do contrato acerca da 

matéria, nos seguintes termos: 7) Estou ciente e concordo que, por 

qualquer motivo, caso os descontos não sejam efetuados, deverei efetuar 

o pagamento da parcela pendente, acrescida de eventuais encargos pela 

inadimplência, diretamente ao CREDOR, da seguinte forma, pela ordem: (i) 

desconto na conta-corrente Preferencial ou na Alternativa, ambas de 

minha titularidade, indicadas no QUADRO; (ii) por meio de carnê/boleto 

bancário ou; (iii) por qualquer outra forma que venha a ser disponibilizado 

pelo CREDOR. Assim, confirmado o inadimplemento do pagamento das 

parcelas pela parte autora/recorrente, a instituição financeira agiu em 

exercício regular de seu direito quanto à inscrição nos cadastros de 

restrição ao crédito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil, in 

verbis: "Art. 188. Não constituem atos ilícitos: (...) I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido". 

Consequentemente, não há falar na condenação da instituição financeira 

ao pagamento de indenização por danos morais, diante da ausência da 

prática de ato ilícito. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento 

jurisprudencial, conforme arestos abaixo colacionados: CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MARGEM 

PARA DESCONTO DA PARCELA. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. 

NOTIFICAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO ARQUIVISTA. NÃO CONFIGURADO O 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

(Recurso Cível Nº 0010407-72.2011.811.0010 - Turma Recursal Única – 

Juiz Relator Dr. NELSON DORIGATTI, Julgado em 20/10/2015, Publicado no 

DJE 20/10/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DESCONTO 

POR FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DÍVIDA EXISTENTE – 
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INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Confirmado o inadimplemento do pagamento 

das parcelas pela parte autora/recorrente, em razão de ausência de 

desconto por falta de margem consignável, a instituição financeira agiu em 

exercício regular de seu direito quanto à inscrição nos cadastros de 

restrição ao crédito, nos termos do artigo 188, inciso I do Código Civil. 

(TJMS - 0816121-67.2017.8.12.0001 - Relator(a): Des. Geraldo de Almeida 

Santiago – 1ª Câmara Cível - Data do julgamento: 02/10/2019 - Data de 

publicação: 04/10/2019). Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte Reclamante. Revogo a liminar 

deferida no id n. 26442887. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016819-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016819-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. - Do Mérito. In casu, assevera a 

parte requerente em sua peça exordial ser titular da unidade consumidora, 

UC n.º 6/390872-0, e que foi surpreendido com a cobrança da fatura do 

mês de outubro no valor de R$ 3.417,41 (três mil e quatrocentos e 

dezessete reais e quarenta e um centavos), resultante de uma suposta 

irregularidade constatada no equipamento de medição de sua unidade 

consumidora, o que, entretanto, discorda veemente. Requer a antecipação 

dos efeitos da tutela para que a concessionária se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, seja declarada 

a inexistência da dívida, bem como o recebimento de indenização a titulo 

de danos morais. A parte requerida aduz em sua contestação que efetuou 

vistoria na UC do imóvel do autor, onde foi detectado irregularidade no 

medidor de consumo, fato esse que fez com que o referido imóvel 

supostamente registrasse um consumo inferior ao realmente utilizado. 

Intimada a apresentar sua impugnação, a parte autora assim o fez no 

evento nº 28867409. Passo a analisar o mérito. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte requerente. 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, conforme reza o art. 

373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, segundo 

a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente contesta o valor constante da fatura do mês de outubro de 

2019. A empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida 

não era devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da 

rede da Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado 

um “desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas (evento 28784473): Registros fotográficos, termo de 

ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no 

documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico 

referente ao consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos 

o consumo em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a 

Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de 

consumo na unidade consumidora do autor após o período apurado, e 

igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de suposta 

irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O 

ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 

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 da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo (art. 137). 

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Nesse sentido, acórdão 

elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - 

TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - 

LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI 

prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, 

por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são 

remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia 

elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência 
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disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o 

Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor total de 

R$ 3.417,41 (três mil e quatrocentos e dezessete reais e quarenta e um 

centavos), mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, 

a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio 

medidor da autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária requerida, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado (evento 

25854329). Presentes os requisitos necessários à caracterização do 

dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me autorizam a fixar a 
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indenização pelos 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, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, para o fim de: A) confirmar os efeitos da antecipação de 

tutela deferida pela Douta Magistrada, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO 

débito discutido nestes autos, referente à fatura do mês de outubro de 

2019, no valor de R$ 3.417,41 (três mil e quatrocentos e dezessete reais e 

quarenta e um centavos); B) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à 

parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados 

no que tange ao indevido corte de energia elétrica, a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017856-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE DE OLIVEIRA ROMEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte reclamante a falha na prestação do serviço 

prestado pela Reclamada em razão de empréstimo não contratado, bem 

como o pagamento indevido no valor de R$ 568,01 para cancelamento do 

empréstimo. Pede condenação da Reclamada em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

pretensão é procedente. O Reclamante alega que a ré creditou em sua 

conta o valor de R$ 10.024,80 (Dez mil e vinte e quatro reais e oitenta 

centavos), referente a um empréstimo ao qual não reconhece sua 

contratação. E que diante disso, tentou resolve o problema 

administrativamente com a ré, alega, ainda que teve de realizar o 

pagamento de R$ 568,01 para que a ré cancelasse o referido empréstimo. 

Por sua vez, a Reclamada apenas alega que a contratação do citado 

empréstimo decorreu normalmente. E que não há dever de indenizar. 

Primeiramente, em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Da analise dos autos, em especial dos documentos 

aportados, tenho que razão assiste à Reclamante, pois cabia à Reclamada 

a prova da regularidade das contratações, o que poderia ter feito com as 

filmagens dos caixas eletrônicos tanto quando da realização do 

empréstimo como quando da realização do saque realizado, ou ter juntado 

aos autos contrato devidamente assinado. Contudo, quedou-se inerte. 

Dessa forma, conclui-se que a parte Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao disposto no art. 373, II, 

do CPC. Assim, considero perfeitamente caracterizado o defeito na 

prestação do serviço pela ré, que deve indenizar o autor pelos prejuízos 

sofridos, que passo a analisar. É cediço que a responsabilidade da 

Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Responsabilidade objetiva. Aplicação 

do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defeito na prestação do 

serviço. Hipótese em que o banco não demonstrou a regularidade das 

contratações negadas pela autora. Valores sacados da conta-corrente da 

autora após realização de empréstimos por meio de fraude. Insegurança. 

Dano moral configurado. Dever do banco de indenizar os danos sofridos. 

Determinação de repetição simples dos valores pagos indevidamente por 

ausência de verificação de má-fé do banco. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073716854, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 05/07/2017) (grifamos) Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

Reclamada cometeu ato ilícito ao proceder o empréstimo ao autor, sem ter 

havido contratação. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano 

está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, no momento em que a Reclamada 

não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade do Reclamante, pois 

no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

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. 
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Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

1.000,00 (mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica e como consequência a inexistência do 

débito, Ainda para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 

(mil reais) a título de danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000803-79.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAURIANO BISPO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
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NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016433-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIRCEU DOS SANTOS 

MAMORA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Isso porque cumpria à 

Reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar vistorias e 

elaborar laudos, comprovando a tese do aumento do consumo de energia 

pela parte Reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia 

técnica especifica. Carência da Ação: Diante dos documentos acostados 

pela parte Reclamante (histórico de consumo) resta demonstrada a 

discrepância no consumo dos meses anteriores ao mês em litigio, deste 

modo, rejeito a preliminar de carência da ação. Mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual 

visa a correção do valor das faturas geradas na Unidade Consumidora de 

sua titularidade, referente aos meses de Setembro/2018, Outubro/2018, 

Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019, cujo montante se 

mostrou exorbitante em relação à media de seu consumo. Afirma o 

Reclamante que procurou o PROCON para solução do litigio, sendo que, foi 

realizado a troca e vistoria no medidor, todavia a Ré não apresentou o 

laudo da vistoria. Desse modo, pugna pelo refaturamento e repetição do 

indébito, uma vez que após a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica se viu obrigado a realizar acordo para quitação das faturas que 

entende indevida para restabelecimento do serviço, bem como a 

condenação da Ré em danos morais. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo legal e 

argumenta que a medição do consumo da energia elétrica da UC em 

questão fora feita de maneira escorreita e não merece qualquer correção. 

Afirma que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi licita em 

razão da inadimplência da fatura do mês de setembro de 2019. Por 

conseguinte, crendo na inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo 

julgamento improcedente dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não 

merece proceder. A análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de consumo de energia elétrica que destoa 

do valor médio de consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a 

título de argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, 

aduz que as faturas questionadas são provenientes da regular leitura do 

medidor. Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, tentando 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua própria 

medição, o que retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a 

propriedade de convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa 

o campo das meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação 

do alegado. Isso porque, o Reclamante acostou aos autos a comunicação 

de substituição do medidor para aferição no dia 16/11/2018 (id n. 

25649169), bem como do agendamento da aferição para o dia 26/11/2018, 

todavia a empresa Ré não apresentou o laudo junto ao PROCON, muito 

menos acostou aos autos o resultado dessa aferição. Assim, a 

discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos meses de 

Setembro/2018 a Janeiro/2019, em comparação com os meses anteriores 

e posteriores, deixam aflorar as inconsistências no agir da Reclamada, 

traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem em exigência de 

valores que advieram de procedimentos realizados ao arrepio da forma 

prescrita na legislação de regência, o que ofende a dignidade do cidadão 

ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de ter suspenso um 

serviço público essencial, como se qualifica a energia elétrica. Com 
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relação ao pedido de revisão da fatura, ora questionada, da análise da 

documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança 

de valor que não encontra justificativa plausível à vista do histórico de 

consumo da parte Reclamante. A empresa Reclamada argumenta que os 

valores cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, 

além de que, pelo fato de ser uma concessionária, sua atuação é regulada 

por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser 

estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços 

inerentes à concessão. Em se tratando de relação de consumo, e 

alegando a parte Autora que não consumiu a energia apontada pela 

concessionária, caberia à Reclamada comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

da Reclamante que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à Concessionária, 

devendo ser revisada a cobrança dos débitos em questão. No caso, a 

concessionária não trouxe provas de qualquer regularidade no medidor de 

consumo da unidade consumidora. Nessa toada, o entendimento 

majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa 

comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas. 

Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA 

ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - 

DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento 

substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e 

incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não 

demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor 

de leitura. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos 

morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Nessa esteira, 

impositiva a declaração de inexigibilidade pretendida, bem como a 

determinação de refaturamento das faturas dos meses de Setembro/2018, 

Outubro/2018, Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019, pela média 

dos meses anteriores. Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. 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 tentou solucionar a questão administrativamente, por meio do 

PROCON, porém sem sucesso. Além do fato de que o Autor teve seu 

fornecimento de energia elétrica suspenso mesmo havendo a reclamação 

administrativa em andamento. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, razão pela qual entendo como justa e 

razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, é evidente que 

a Reclamante suportou o pagamento de energia superior ao seu consumo 

médio por falha na prestação de serviço da concessionária, sendo devida 

a restituição, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação 

de má-fé. Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do 

Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, 

para: 1. DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda ao imediato 

refaturamento das faturas referente aos mês de Setembro/2018, 

Outubro/2018, Novembro/2018, Dezembro/2018 e Janeiro/2019, no 

percentual da média consumida nos últimos 3 meses anteriores ao 

aumento da unidade consumidora (julho, junho e Agosto de 2019); 2. 

CONDENAR a empresa Reclamada a restituir, na forma simples, o valor 

pago em excesso pela Reclamante, devendo o valor apurado ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e; 3. CONDENAR 

a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contados a partir da sentença. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017094-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE NEVES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017094-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCILENE NEVES DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo 

que a prova documental é suficiente para formar o convencimento, razão 

pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 
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presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o “Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação (id n. 28053124), faturas e relatório de 

chamadas, estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e com o termo de 

audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que NÃO 

houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013660-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA VENANCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA FALCAO CAMARGO AIKO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013660-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO DE OLIVEIRA 

VENANCIO REQUERIDO: MAGDA FALCAO CAMARGO AIKO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que teria 

realizado contrato de comodato com o mesmo, no qual consistia no aluguel 

do seu veiculo para transporte de pessoas e bagagens, para tanto 

deveria ser realizado o pagamento mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Alega que o contrato foi firmado em 02/04/2019, todavia a parte 

Ré teria entrado em inadimplência no dia 15/07/2019, razão pela qual o 

negocio foi desfeito. O reclamado, mesmo devidamente citado/intimado em 

10/10/2019 (ID n. 25199096) não compareceu na audiência conciliatória 

(05/11/2019) muito menos apresentou defesa no prazo legal. Pois bem. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. A ausência do réu em audiência 

de conciliação e/ou a ausência de apresentação de defesa válida no 

prazo legal, impõe a aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que 

aduzem: Art. 344-CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Art. 20. LEI 9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Nesse sentido, ante a ausência de defesa 

nos autos, entendo pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no 

presente caso opera todos os seus efeitos. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da 

ré, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, por meio do contrato de comodato devidamente 

assinado pelo réu, que comprova a existência de relação jurídica entre as 

partes restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido 

pelo artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de pagamento do valor 

mês de julho de 2019, presume-se o seu inadimplemento. Portanto, da 

análise detida dos autos, verifiquei a ocorrência de ato ilícito indenizável, 

todavia, o contrato firmado entre as partes não prevê a aplicação de multa 

no caso de rescisão do contrato, razão pela qual entendo como devida 

apenas o valor total de R$ 2.400,02 (dois mil, quatrocentos reais e dois 

centavos), referente ao mês vencido em 09/07/2019 mais os dias 

proporcionais até a devolução do veiculo em 15/07/2019 (6 dias, sendo a 
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diária no valor de R$ 66,67). Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I 

do CPC, para CONDENAR o Requerido a pagar ao Reclamante o valor de 

R$ 2.400,02 (dois mil, quatrocentos reais e dois centavos), referente ao 

valor mensal do contrato de comodato não adimplido e discutidas na 

presente ação, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir do 

evento danoso (15/07/2019) e correção monetária pelo INPC, a partir da 

data da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015644-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BARROS NETO OAB - MT24020/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015644-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILENE FORTES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque a própria concessionária Reclamada, afirma 

que a irregularidade encontrada no medidor já foi sanada. Alega a parte 

Reclamante em sua exordial que no dia 13/12/2018 teve seu fornecimento 

de energia elétrico suspenso e seu padrão danificado com a retirada do 

relógio. Afirma que mesmo após quitar as faturas em atraso o seu pedido 

de religação foi negado, sob alegação de necessidade de padronização 

do relógio. Segue narrando que a Reclamada realizou vistoria no padrão 

sendo constatado uma anormalidade que resultou em faturamento inferior 

ao correto. Desse modo, a Autora entende como indevida a cobrança no 

valor de R$ 1.867,36 (mil oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis 

centavos). Realizada a audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A parte Reclamada alega em sua peça de defesa que o valor 

cobrado trata-se de uma diferença de consumo apurada em decorrência 

de irregularidade no medidor de consumo da UC da Autora. Ainda, afirma 

que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na data 

informada pela parte Autora. A parte reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte Reclamante. Pois 

bem. O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entrementes, 

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 da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo em seu 

artigo 137. Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o 

efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito 

o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. A 

par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada pela 

concessionária é insuficiente a embasar as cobranças no total de R$ 

1.867,36 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis 

centavos), mormente porque que ela sequer mencionou, na contestação, 

a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o não 

faturamento, bem como não há nos autos a comprovação, de que tenha 

sido realizado o Termo de Ocorrência e Inspeção, muito menos que a parte 

Reclamante estivesse presente no momento da constatação da 

irregularidade ou que tenha recusado a sua assinatura no TOI. Em outras 

palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de 

acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo, muito menos 

registro fotográfico. Ainda, a reclamada não traz qualquer prova de que 

processo tramitou com o pleno conhecimento do consumidor, situação em 

que fragiliza consubstancialmente a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionária. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 
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tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, 

quanto à apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, 

vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a acerto de 

faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da 

energia, por si só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em 

prejuízo da unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO. Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a 

interrupção da prestação do serviço, se não houver prova de que a 

irregularidade no medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para 

impedir a correta aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos 

danos morais como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, 

observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do 

ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Deste 

modo, assiste razão a parte autora que pugna pela inexistência dos 

débitos cobrados a título de recuperação de consumo. Pleiteia a parte 

requerente a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de 

meios vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços 

prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma Recursal Única e 

o Tribunal de Justiça também já se manifestaram a respeito: RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, ainda que indevida, mas 

sem a inclusão de restrição de crédito ou a utilização de meios vexatórios, 

não gera dano moral in re ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ 

Ap 1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM 

DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO 

DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se a concessionária de serviço público não faz prova quanto à 

origem e à quantificação do valor cobrado na fatura de energia elétrica, 

ônus que lhe incumbia, tanto pela própria natureza da ação, quanto pela 

relação consumerista havia entre as partes, o débito deve ser declarado 

como inexistente. A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do 

nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é 

capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (Ap 

27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) Cabe 

destacar que muito embora a parte Autora tenha alegado que em 

13/12/2018 teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso em razão 

do atraso no pagamento de duas faturas, não acostou aos autos as 

faturas que teriam ocasionado na suspensão do serviço, muito menos os 

comprovantes de pagamento. Portanto, diante do exposto e considerando 

ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que possa ser 

considerado vexatório ou ultrajante e não tendo ocorrido a negativação do 

nome da parte Reclamante ou a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica, entendo que não se encontra caracterizado o dano moral. Ante 

ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para declarar a 

inexigibilidade dos débitos ora impugnados, nos valores de R$ 691,20 

(seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos) e R$ 1.176,16 (um mil, 

cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), o que totaliza R$ 

1.867,36 (um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e seis 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017192-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE BARROS FRANCA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017192-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA DE BARROS 

FRANCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever o que 

resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em audiência de conciliação (ID nº 27594650), tenha requerido 
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a designação da audiência de instrução, revela-se tempestivo lembrar que 

cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. A Reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Fundamento e decido. Mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o termo de 

confissão de divida/parcelamento do débito e histórico de contas (ID n. 

27721291, n. 27721296 e n. 27721295), estando os contratos 

devidamente assinados com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura constante nos documentos 

apresentados pelo Reclamante e com o termo de audiência. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Cumpre consignar que NÃO houve apresentação de 

impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Até mesmo 

porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a 

reclamada, demonstrado o vinculo jurídico, é ônus do Reclamante 

comprovar o pagamento de seus débitos, mais precisamente a fatura que 

deu origem a restrição, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito 

objeto da negativação, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data 

de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017185-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOCILENE RODRIGUES LEAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 
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de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora tanto no ID n. 26025204 (pág. 7) 

NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA 

O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), ou seja, o extrato 

apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do 

débito. Reitero que o Reclamante não se dignou em obter um documento 

idôneo diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, 

a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a 

data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008813-49.2019.8.11.0002
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ROSA AMPARO MERINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES SOUZA SIMAO PECAS E GUINCHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008813-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA AMPARO MERINO 

LOPES REQUERIDO: HERNANDES SOUZA SIMAO PECAS E GUINCHO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, 

em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando 

a prova documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide 

ser julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, 

fato pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Indenizatória em face do Reclamado, ao argumento de que teria 

realizado a compra de um motor de veiculo no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Afirma que realizou o pagamento da entrada no valor de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e o restante seria pago na entrega 

do motor. Todavia a empresa Reclamada teria informado que não seria 

possível realizar a entrega do motor, razão pela qual o negocio seria 

desfeito com a devolução da entrada, no entanto, até o presente momento 

não teria logrado êxito em receber o valor, razão pela qual ajuizou a 

presente demanda. O reclamado, mesmo devidamente citado/intimado em 

16/08/2019 (ID n. 23455766) não compareceu na audiência conciliatória 

(06/09/2019) muito menos apresentou defesa no prazo legal. Pois bem. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. A ausência do réu em audiência 

de conciliação e/ou a ausência de apresentação de defesa válida no 

prazo legal, impõe a aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo 

Código de Processo Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que 

aduzem: Art. 344-CPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor. Art. 20. LEI 9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Nesse sentido, ante a ausência de defesa 

nos autos, entendo pela DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no 

presente caso opera todos os seus efeitos. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia da 

ré, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, por meio do documento anexado no ID n. 22220807, em 

que consta como pago o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 

e está assinado, o que comprova a existência de relação jurídica entre as 

partes restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido 

pelo artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de devolução do valor 

recebido, presume-se a falha na sua prestação de serviço. Portanto, da 

análise detida dos autos, verifiquei a ocorrência de ato ilícito indenizável, 

razão pela qual entendo como devido o valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais). Quanto aos danos morais pleiteados, observo que a 

parte Autora acostou aos autos diversos áudios com o objetivo de 

recebimento do valor pago, porém apesar da promessa de devolução, não 

consta nos autos qualquer informação de que fora realizado. Desse modo, 

entendo que os danos morais são devidos, embora não na cifra 

inicialmente pretendida, mas em um valor capaz de reparar os percalços e 

transtornos sofridos. Assim, considerando a proporcionalidade e 

razoabilidade dos fatos narrados, estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescidos de correção monetária e 
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juros legais. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. Condenar o Requerido a 

devolver ao Reclamante o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir do evento 

danoso (09/01/2019) e correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

citação, e; 2. Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007943-04.2019.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA OAB - MT0012443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007943-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA DANIELA DA SILVA 

REQUERIDO: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação Indenizatória em 

face do Reclamado, ao argumento de que teria firmado contrato de compra 

e venda de um imóvel junto a Reclamada, sendo que, até o momento da 

desistência da compra havia efetuado o pagamento do valor de R$ 

3.751,32 (três mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois 

centavos), todavia até o momento não houve a restituição do valor pago. 

Alega ainda abusividade na multa contratual, tendo em vista que o contrato 

prevê a retenção de 10% do valor pago para custo das despesas 

administrativas, mais multa de 20% sobre o valor do contrato. O 

reclamado, mesmo devidamente citado/intimado em 12/08/2019 (ID n. 

22982520) não compareceu na audiência conciliatória (05/09/2019) muito 

menos apresentou defesa no prazo legal. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. A ausência do réu em audiência de conciliação 

e/ou a ausência de apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a 

aplicação das normas previstas no art. 344 do Novo Código de Processo 

Civil, bem como no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que aduzem: Art. 344-CPC. 

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 20. LEI 

9.099/95-Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. Nesse sentido, ante a ausência de defesa nos autos, entendo pela 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso opera todos os 

seus efeitos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

do instrumento particular de promessa de compra e venda (id n. 

21928010) e os comprovantes de pagamento (id n. 21928014), o que 

comprova a existência de relação jurídica entre as partes restando 

clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido pelo artigo 373, I 

do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o Reclamado 

apresentado defesa e comprovante de devolução da entrada paga pela 

Autora, presume-se a falha na sua prestação de serviço. Todavia, a parte 

Autora insurge-se com relação as multas previstas em contrato. Neste 

particular é importante e fundamental analisar que o ato jurídico negocial 

foi celebrado sob a vigência do Código de Defesa do Consumidor e 

caracteriza autêntica relação de consumo. E o Código de Defesa do 

Consumidor legisla, no artigo 46: Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Além disso, no citado Diploma 

Legal, estabeleceu-se - artigo 47 - que: As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Não se pode, 

diante disso, fugir à conclusão de que é legítima e justa a devolução dos 

valores pagos, com retenção de multa a fim de ressarcir as reclamadas 

dos custos administrativos da rescisão contratual. No entanto, analisando 

detidamente o contrato de compra e venda formulado, observo que a Ré 

estabelece a retenção de 10% sobre o valor pago mais 20% sobre o valor 

total do contrato, o que se mostra abusivo. Sobre este entendimento, 

colaciono a jurisprudência abaixo: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. DESISTÊNCIA. AÇÃO PRETENDENDO A RESCISÃO E 

RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL EM 

FAVOR DA VENDEDORA, COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTS. 51, II, 53 E 54. CÓDIGO 

CIVIL, ART. 924. MULTA PROCRASTINATÓRIA APLICADA NO TRIBUNAL 

DE ORIGEM. SÚMULA N. 98-STJ. INCIDÊNCIA. I. A C. 2ª Seção do STJ, em 

posição adotada por maioria, admite a possibilidade de resilição do 

compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor, se este não 

mais reúne condições econômicas para suportar o pagamento das 

prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel (EREsp n. 

59.870/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 09.12.2002). II. O 

desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à restituição das 

parcelas pagas, porém não em sua integralidade. Fixação de percentual 

de retenção. III. "Embargos de declaração manifestados com notório 

propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" - Súmula n. 

98-STJ. IV. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - 

REsp 188951 / DF RECURSO ESPECIAL 1998/0069070-0 - Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR - QUARTA TURMA – Julgado em 04/09/2003 - DJ 

06/10/2003). Destaquei. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 300 de 587



VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO QUE SE DEU 

EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA. DISTRATO. INCIDÊNCIA DE 

MULTA POR RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE O VALOR 

TOTAL DO CONTRATO QUE SE MOSTRA ABUSIVA. TEMA TRATADO NO 

INCIDENTE Nº 71007101306. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL. RETENÇÃO DE 

25% SOBRE OS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. 

SENTENÇA MANTIDA, A TEOR DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008934671, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 

21-11-2019) Deste modo, entendo como justa a retenção em favor da 

Reclamada o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor 

pago pela Autora e comprovado nos autos, ou seja, o valor de R$ 

3.201,06 (três mil, duzentos e um reais e seis centavos), devendo a 

diferença ser devidamente restituída a reclamante. Assim, entendo que o 

valor a ser retido pela reclamada é de R$ 800,26 (oitocentos reais e vinte 

e seis centavos), em razão da desistência do negocio firmado, devendo 

ser ressarcido ao reclamante o valor de R$ 2.400,80 (dois mil e 

quatrocentos reais e oitenta centavos). Quanto aos danos morais, 

entendo que o pedido é descabido, uma vez que a parte ré não agiu 

ilicitamente, tampouco prejudicou a parte Autora. No caso dos autos, a 

rescisão do negócio se deu por vontade exclusiva da parte autora (“por 

motivos de ordem financeira, a requerente não teve condições de 

continuar a adimplir com a obrigação”), situação que apenas reforça o 

entendimento de não ocorrência de dano extrapatrimonial passível de 

indenização. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos 

iniciais para CONDENAR a reclamada a restituir ao reclamante o valor de 

R$ 2.400,80 (dois mil e quatrocentos reais e oitenta centavos), acrescido 

de juros de mora de (1%) ao mês, a partir do evento danoso (06/03/2019) 

e correção monetária pelo INPC, a partir da data da citação. Ainda, opino 

pela improcedência da condenação das reclamadas ao pagamento da 

indenização por danos morais. Sem condenação nos ônus sucumbenciais 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017186-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017186-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELO SANTOS DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de adesão ao 

cartão de crédito Comper Bradescard, documento pessoal apresentado no 

ato da contratação (ID n. 27984935) e faturas (ID n. 27984937), estando o 

contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que 

NÃO houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e dos débitos negativados, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como 
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litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010879-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO ROSSANI OAB - MT26940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010879-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DE OLIVEIRA MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, 

que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente faturas 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Havan 

Lojas Departamento Ltda”, o que pode ser facilmente visualizado nos 

comprovantes anexos aos ID nº 28231397. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser 

indevido ou que sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, 

muito embora as negativações apontadas não sejam preexistente à 

negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a 

incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, 

pois, detém relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (11/05/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013229-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: STEFFANY FERNANDES 

MOURA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente histórico 

de conta e consumo que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 30,34 

(trinta reais e trinta e quatro centavos) e R$ 173,72 (cento e setenta e três 

reais e setenta e dois centavos), bem como determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (29/04/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA APARECIDA BATISTA VOLPATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000975-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA APARECIDA 

BATISTA VOLPATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Reclamação 

Cível com pedido de liminar, na qual a Reclamante aduz ser cliente da 

Requerida, titular da UC n. 6/39872-0. Informa que foi surpreendida com a 

cobrança de valores exorbitantes e que não reconhece a fatura referente 

ao mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 2.804,78 (dois mil e 

oitocentos e quatro reais e setenta e oito centavos) com data de 

vencimento para 27/12/2019, tendo sofrido com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e retirada de seu padrão, razão pela qual 

interpôs a presente requerendo, em caráter de urgência, liminar a fim de 

determinar o reestabelecimento da energia elétrica em sua residência, sob 

pena de multa em caso de descumprimento. Bem como indenização por 

dano moral. A parte requerida em sede de contestação alegou 

preliminarmente a incompetência dos juizados especiais para julgar à 

presente demanda visto a necessidade de prova pericial complexa para a 

verificação da referida situação. No mérito alega que não houve qualquer 

ato ilícito a ser indenizado. Passo a analisar a preliminar suscitada. 

Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. A competência dos 

Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, que 

assim prevê: 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. (...) Consoante se extrai da dicção legal, o 

Juizado Especial destina-se ao processamento e julgamento de causas de 

MENOR COMPLEXIDADE, despontando absolutamente incompetentes 

diante de demandas que envolvam minuciosa dilação probatória por 

afronta as suas diretrizes essenciais, pautadas na oralidade, simplicidade, 

economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2º do referido 

diploma e conforme determina o Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: 

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. No caso em apreço, sustenta o requerente que diante da má 

prestação de serviço, pois terceiros havia relizado um “gato” em sua 

energia, e o prejuízo recaiu sobre a perte autora. A reclamada contesta, 

dizendo que é seguidora de todas as normas e procedimentos 

estabelecidas pela ANEEL, além de zelar constantemente pela manutenção 

dos dispositivos de segurança da rede de distribuição de energia. Deste 

modo, o ponto controvertido, reside em saber se realmente ocorreu a 

má-prestação dos serviços, que gerou dano material e moral a parte 

autora. Na hipótese vertente, no entanto, somente uma perícia na rede 

local, no imóvel da parte requerente e nas instalações ali existentes 

poderiam fornecer tais informações de maneira precisa e clara. Destarte, 

NÃO É POSSÍVEL, sem prova pericial, afirmar, com absoluta certeza, de 

que realmente houve o anunciado pela parte autora. No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na rede de energia elétrica, atestando a falsidade ou não das 

alegações trazidas pela parte requerente, para o efetivo deslinde da 

controvérsia. Registre-se que a realização da prova pericial técnica impõe 

rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça 

Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, 

prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia 

técnica no campo da eletrotécnica ou da engenharia elétrica, de natureza 

complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da 

simplicidade. Ademais, a despeito do requerimento de inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta a parte requerente de 

provar os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 337, I, do 

Novo CPC/2015, consoante disciplina a teoria do diálogo das fontes 

(nesse sentido, vide: TJRS, Apelação Cível Nº 70041118696, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/02/2013). Nesse sentido o 

entendimento da jurisprudência pátria, pelo que transcrevemos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL 

NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de 

competência dos juizados especiais de fazenda pública é dúplice: 

quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade) 2. A complexidade 

da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade 

de produção de prova pericial impedem o processamento do feito nos 

Juizados Especiais de Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF - AGI: 20150020315836, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE 

BRITO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). 

Imprescindível concluir, assim, que o Juizado Especial não detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Ex Positis, 

acolho a preliminar suscitada e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I.Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido nos art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 

9.099/95. II. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014565-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OILIAN NUNES DA SILVA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(28/09/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014674-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA EULALIA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014674-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILEIA EULALIA CONCEICAO 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 
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requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos ficha de cadastro de 

revendedora, documento pessoal apresentado no ato da contratação e 

telas sistêmicas (ID n. 28406796), estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e dos 

débitos negativados, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014474-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS MARQUES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014474-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO DOS SANTOS 

MARQUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 
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de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de 

juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016196-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE BATISTA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016196-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANETE BATISTA DO 

AMARAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 
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em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013106-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APOLONIA DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013106-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APOLONIA DE SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 
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transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, somado ao fato de a empresa demandada 

não ter comprovado a devida notificação da autora da demanda quando 

da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$ 

250,64 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 25 de agosto de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(agosto de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016902-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016902-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE TEODORO ASSUNCAO 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos telas sistêmicas e recibo de 

entrega das mercadorias (id n. 27416750 – pág. 6), estando os recibos de 

entrega assinados com verdadeira identidade da assinatura ali exaradas 

em comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário a realização de pericia por expert 

da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de 

impugnação à Contestação. Diante de tão robusta prova, ficha cadastral, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo também 

pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 
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C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007161-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007161-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo de audiência. Assim, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015188-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDELENA EDUARDA DE SOUZA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015188-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDELENA EDUARDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo de audiência. 

Assim, diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010735-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010735-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LADISLAU DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência das faturas dos meses de agosto a novembro de 2018. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 
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negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(15/02/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017455-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GOMES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017455-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 311 de 587



de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, somado ao fato de a empresa demandada 

não ter comprovado a devida notificação da autora da demanda quando 

da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$ 

152,36 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavo), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 08 de setembro de 2017; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2017). 

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente 

com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014748-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FANIA DE PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014748-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FANIA DE PAULA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, muito menos gravação das solicitações de serviços e reparos na 

linha telefônica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada 

na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Por outro lado, embora a Reclamada tenha incorrido na prática 

de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora tanto no ID nº 24921268 NÃO 

PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O 

RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o 

comprovante apresentado pela Demandante sequer demonstra qual a data 

exata em que a inserção restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença), ou seja, o extrato 

apresentado na exordial demonstra apenas a data de vencimento do 

débito, além de não apresentar todas as 13 restrições existentes no nome 

do Autor. Ademias mesmo intimado, o Autor não juntou o extrato oficial, 

razão pela qual, reitero que o mencionado documento não detém 

credibilidade, pois existem outros débitos em nome do Reclamante, não 

podendo ser afirmado qual foi inscrito primeiro para a correta analise da 

aplicação ou não da Sumula 385 do STJ. Reitero que o Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito, pois apesar de intimado não acostou aos autos (O 

QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A DATA EXATA DA 

EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), motivo pela qual, 
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a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de 

enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é possível identificar a 

data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012586-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELI GLAUBY DA SILVA (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012586-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO ELI GLAUBY DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a 

matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (25/06/2019). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 
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partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016051-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016051-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, noticiaram composição amigável frente 

ao litígio constante dos presentes autos. (ID 26517068). Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, opino pela HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas às formalidades legais. 

Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

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

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e 

legais 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 que, por sua vez, 

homologou a transação realizada pelas partes. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016596-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (ADVOGADO(A))

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016596-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARLINDO LEITE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Embora os Juizados Especiais não sejam 

competentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 

9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Em se tratando de irregularidade na 

medição de energia elétrica, nos termos do artigo 115, § 8º, da Resolução 

Normativa 414/2010 da Aneel, a prova pode ser feita por meio de 

avaliação técnica extrajudicial, razão por que é competente o Juizado 

Especial Cível para processar e julgar a demanda por não haver 

complexidade. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A controvérsia está centrada 

acerca da possibilidade de revisão de consumo de energia elétrica em 

virtude de irregularidade, gerando fatura eventual e atribuição da 

respectiva responsabilidade patrimonial ao consumidor. In casu, declara a 

parte Ré que o suposto débito não é imputado a autoria de qualquer 

irregularidade perpetrada pelo titular da unidade consumidora; justifica a 

licitude da cobrança, frente a existência de faturamento a menor, porque o 

medidor se encontrava com o 2º elemento inoperante e furo no bloco. 

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, tanto a 

concessionária quanto o consumidor, tem direito à aferição por meio de 

processo administrativo gerido pela concessionária (art. 113, 114 e 139 da 

RN da ANEEL nº 414/2010). O procedimento de inspeção do medidor deve 

respeitar o devido processo legal e o contraditório (art. 129 da RN 

414/2010 – ANEEL). Em caso de falha no funcionamento do aparelho 

medidor, sua comprovação ocorrerá por meio de laudo de avaliação 

técnica com certificação ABNT NBR ISO 9001 (art. 129, § 6º da RN 

414/2010 – ANEEL). Já se a irregularidade consistir na instalação do 

medidor, a prova deve ocorrer por meio do Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI), assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na 

presença do consumidor (art. 129, § 2º e Anexo V da RN 414/2010 – 

ANEEL). Precedentes: TJMT TRU 113412320128110001/2013 e 

242243620118110001/2013. Nesse contexto, no caso dos autos, para a 

apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho 

medidor, é necessária a inspeção (TOI) e a emissão de laudo de avaliação 

técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro). Havendo nos autos cópia 

do procedimento interno com intimação do consumidor para manifestação 

e acompanhamento dos trabalhos e Termo de Ocorrência e Inspeção, 

devidamente assinado pelo consumidor, comprovando a irregularidade 

apontada pela concessionária (falha mecânica), através de Laudo 

Reprovado (INMETRO), as condutas com o escopo de recuperar seu 

crédito não configuram ato ilícito, mas exercício regular de direito (artigo 

188 do Código Civil). Desta forma, havendo irregularidade no consumo de 

energia elétrica, é devida a cobrança de eventual diferença. ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento em tudo o que consta nos autos, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013353-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY FERREIRA DE ASSIS (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013353-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELY FERREIRA DE ASSIS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (29/01/2019). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014933-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DE OLIVEIRA (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 - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014933-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAUL DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 
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analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando em suma a 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, 

além da ausência dos requisitos necessários para configuração dos 

danos morais. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outro apontamento restritivo em 

nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “BV 

Financeira S/A”, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante 

anexo ao ID nº 25451961. No tocante ao apontamento mencionado, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser indevido e que 

sua ilegitimidade foi declarada judicialmente. Assim, muito embora as 

negativações apontadas não sejam preexistente à negativação debatida 

na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do 

STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para 

fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, considerando a existência de outra 

negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (15/12/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014172-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLUSA MATTOS FREITAS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014172-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARLUSA MATTOS FREITAS 

MONTEIRO REQUERIDO: DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais decorrentes de estragos ocorridos em veículo da parte autora, 

supostamente no estacionamento da demandada. Com efeito, para que 

seja reconhecida a responsabilidade da ré pela indenização com os danos 

do veículo de sua propriedade é necessário verificar, previamente, se a 

demandada se obrigou, direta ou indiretamente, a promover a segurança 

do veículo estacionado em frente de sua sede. Assim, deve ser analisado 
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se entre as partes existe, ou não, um contrato de depósito (ainda que 

informal e tacitamente), já que a indenização só pode emergir diante do 

descumprimento de um dever por ação ou omissão ilícita da demandada. 

Devendo ser analisado se houve efetivamente a inobservância, pela 

demandada, de uma obrigação de vigilância e de guarda sobre o veículo 

estacionado pelos autores no local onde ocorreu o infortúnio. A situação 

telada é peculiar, isto porque, no caso em concreto, vislumbra-se do 

conjunto probatório que a demandada não possui estacionamento 

privativo, sendo que o evento danoso em veículo de propriedade da autora 

ocorreu em lugar de livre acesso às pessoas, não possuindo sequer 

serviço de vigilância. Ressalta-se que não se desconhece que muitos 

estabelecimentos comerciais se utilizam de calçadas para atrair clientes 

com a comodidade do estacionamento, inclusive muitos informam que o 

estacionamento é exclusivo para clientes em compras. Contudo, no caso 

em apreço, analisando as fotografias juntadas aos autos, não verifico a 

ocorrência de tal circunstância, tratando-se o local de via pública em que 

as pessoas que se dirigem à loja de informática estacionam seus veículos. 

Assim, a demanda não merece prosperar porquanto a parte postulante 

não comprovou a ocorrência dos pressupostos necessários a 

responsabilidade civil, ônus que lhe impunha e do qual não se 

desincumbiu, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do NCPC. Não 

houve no caso ora posto prova do nexo causal e nem dever jurídico de 

guarda pela demandada que não oferece o referido estacionamento aos 

seus clientes, logo não possui dever jurídico de guarda e vigilância sobre 

o veículo da demandante. ANTE O EXPOSTO, com fundamento em tudo o 

que consta nos autos, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014090-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014090-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIO CEZAR TORRES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), estando o contrato devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Instado a se 

pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

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, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012409-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AUXILIADORA DE 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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012409-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE AUXILIADORA DE 

BARROS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a reclamante apresentou pedido de 

desistência de prosseguimento no presente feito. Entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

e juntando diversos documentos que comprovam a relação contratual 

entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Pois bem. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o elevado número de 

processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de 

improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora 

deixa de comparecer à audiência de conciliação, “abandonando o 

processo”, após a juntada da Contestação (anexada antes da audiência 

de conciliação e com diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes), a qual pode ser visualizada pelas partes e 

seus patronos como mencionado acima. Ressalte-se que quem litiga de 

má-fé prejudica não só a parte adversa, mas todo o sistema processual, e 

conforme o art. 80 do Novo Código de Processo Civil, considera-se 

litigante de má-fé aquele que: II- alterar a verdade de fatos; Nas palavras 

Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta de alterar a verdade dos fatos 

prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele que alega fato inexistente, 

nega fato existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos 

verdadeiros, incide na conduta, violando o dever processual.” (Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 

coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 1.ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de Wambier, 

“este inciso traz a situação da parte usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do pleito, 

alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, age de 

má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “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”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, deixam de comparecer 

com a parte autora nas audiências de conciliação, devendo o Juízo ter o 

mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela objeto do enunciado 90 do 

FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir a ação por desistência, 

ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao julgamento de mérito. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação no qual objetiva a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem conhecimento ou 

que nunca contraiu perante a parte requerida, desconhecendo por 

completo o fato. A parte requerida contesta a presente ação, trazendo 

contrato assinado, cuja assinatura se assemelha àquela apresentada nos 

documentos que instruíram a inicial, bem como outros elementos de prova 

que demonstram a existencia de vínculo jurídico entre as partes e a 

existencia do débito da parte autora com a parte requerida, não havendo 

que se falar em danos morais, sendo caso de improcedência dos pedidos 

iniciais. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a parte 

autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, entretanto, 

nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte requerida, ao 

invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

documentos esses devidamente assinados pela parte requerente 

demonstrando, assim, que a negativação é legítima. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas 

provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis 

que agiu com deslealdade processual. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

em litigância de má-fé e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o 

art. 81 do NCPC/15; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, pagamento de honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 

523 e ss. do CPC/2015). Em caso de pagamento do valor da 

condenação/transação, com a concordância da parte credora, sendo 

necessária a expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua 

expedição, observando-se em caso de transferência para a conta do(a) 

patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar 

quitação" no instrumento procuratório. Publicada no Sistema Projudi. 

Intime-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013950-12.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ANNYELLE BEATRIZ DA SILVA PONTES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013950-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANNYELLE BEATRIZ DA 

SILVA PONTES REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

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. 335, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte 

Reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, 

pois não possui dívida alguma. Em contestação alega a Reclamada que a 

negativação ora discutida refere-se a dívida contraída junto a demandada 

inerente a realização de compra das mercadorias para revenda. Apesar 

do não comparecimento do Reclamante em audiência de conciliação, julgo 

o processo da forma que ele se encontra, vez que a contestação já havia 

sido juntada aos autos, por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que 

se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

Reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova por meio da ficha de cadastro e recibo de entrega das 

mercadorias a existência do vinculo jurídico e dos débitos. O autor negou 

o vinculo com a empresa requerida o que se demonstrou inverídico após a 

apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e 

efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Cabe registrar que o contrato (ID n. 28119979) 

está devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. 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. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte 

reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada 

em danos morais, caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante 

nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de 

direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a 

má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, deturpa os 

fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, 

litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em 

prejuízo à coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante 

neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus 

débitos e agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a 

desfaçatez de simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, 

com o objetivo de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que 

não apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado 

a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não 

há o que se falar em extinção do feito, vez que não justificou sua 

ausência no referido ato, devendo esta responder pelo ilícito processual, 

aplicando ao caso, por equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Ainda, estando 

demonstrada a existência dos débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos em 

aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012323-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON SEBASTIAO MARQUES DO AMARAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012323-70.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CLEVERSON SEBASTIAO 

MARQUES DO AMARAL REQUERIDO: BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO S 

E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

se verifica pelo termo audiência. Assim, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013387-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FELICIANO COUTINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013387-18.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ODAIR FELICIANO COUTINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 28852674 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006880-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR JERONIMO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006880-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IGOR JERONIMO SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte 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 cadastros e 

registros do SPC. A parte reclamante não reconhece os débitos, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. A parte reclamada na sua contestação, opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, como se vê do contrato e documentos pessoais 

anexados com a contestação, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, 

constata-se idêntica àquelas lançadas na procuração e no termo de 

audiência de conciliação, e que não foram impugnadas pela reclamante, 

restando incontroverso a contratação, cujos débitos relativos aos 

serviços contratados, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF 

da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação do reclamante em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de comparecer no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo. Ora, comprovado a 

existência do débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há 

o que se falar em desistência do feito, devendo esta responder pelo ilícito 

processual. Sobre a matéria, o FONAJE editou o Enunciado 90: 

ENUNCIADO 90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação 

XXXVIII Encontro Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o reclamante, não quitou o debito aberto 

com a reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do 

reclamante aos cadastros da Serasa e do SPC. Assim sendo, julgo 

improcedentes os pedidos desta reclamação. Condeno a parte reclamante, 

como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 
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reclamada. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto apresente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007703-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ROQUE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007703-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO ROQUE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a outra negativação 
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existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012655-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012655-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAYNA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente ficha 

cadastral e histórico de contas, que entendo serem insuficientes e frágeis 

a demonstrar cabalmente uma hígida relação contratual. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito 

em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas 

para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, 

devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento 

restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 
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disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012345-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE CARDOZO PINTO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012345-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIELE CARDOZO PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispenso o Relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Passo ao mérito. A promovente pretende ver a parte 

promovida condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que não possui qualquer dívida junto à empresa 

promovida e ao final da peça inicial, entre outros pedidos, consta o de 

declaração de inexigibilidade de quaisquer débitos junto a Ré. Opondo-se 

à pretensão reparatória, a parte promovida afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte promovente aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte promovida 

está com razão, posto que os documentos anexados demonstrando 

pedido de transferência da UC para o nome da parte promovente, cujos 

valores não foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome 

e CPF da parte promovente ao rol de inadimplentes. Restou incontroverso 

nos autos que a negativação se refere ao contrato colacionado pela Ré. 

Portanto, se desincumbiu a parte promovida do ônus que lhe é atribuído no 

artigo 373, II do NCPC, logo é procedente o pedido contraposto feito pela 

parte Ré. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte 

promovente além de não adimplir pelos serviços utilizados, pretende ser 

premiada com a condenação da parte promovida em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da promovente. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

parte promovente, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na tão almejada indenização por danos 

morais. Por fim, destaco que a imprudência da parte promovente é 

flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar 

o serviço prestado pela parte promovida. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da parte promovida nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte promovente, não quitou o 

débito aberto com a parte promovida, o que justificou o encaminhamento 

do nome da parte promovente aos cadastros dos órgãos de restrição ao 

crédito. Isto posto, por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos 

formulados na exordial, acolho o pedido contraposto para condenar a 

parte Autora ao pagamento do valor de R$ 209,40 (duzentos e nove reais 

e quarenta centavos), corrigido monetariamente, com base no INCP – Lei 

nº 6.899/81 a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida – 

termo –mora ex re (art. 397, caput do Código Civil), acrescidos de juros de 

1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte promovente, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) –art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da parte promovida. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012954-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI CARNEIRO DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012954-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDINEI CARNEIRO DE 

AZEVEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou contestação 

no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 
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reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por protesto indevido. Alega a parte 

reclamante que nada deve à parte reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada em contestação, 

não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. A parte reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em 

especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a 

parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com 

uma única restrição, apesar de ser a discutida nesses autos a primeira 

inscrição, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos 

morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a 

pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, 

nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação 

jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil 

e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, 

decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição 

financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. 

Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - 

(3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 

147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Ação de indenização por danos morais decorrentes de 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. 

Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado 

apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo 

prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da inscrição 

indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual 

Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. 

Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativação ocorreu 

em 20/05/2016, sendo a ação proposta em 19 de setembro de 2019, 

portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca 

de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos 

de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012557-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARQUES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT17098-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012557-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRE MARQUES 

COSTA REQUERIDO: CENTRO UNIVERSSITARIO UNIASSELVI UNIDADE 

POÇÃO CUIABÁ/MT Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Narra a parte 

reclamante ter sido aluno do curso de engenharia civil prestado pela 

instituição reclamada, vindo a cumprir toda a grade curricular do curso em 

questão, obtendo o grau de bacharel em 18 de dezembro de 2016, 

conforme Ata em anexo. Em que pese tenha sido emitido o certificado de 

conclusão de curso, a instituição requerida, sem qualquer justificativa, se 

recusa a entregar o diploma respectivo, o que inviabiliza, por exemplo, o 

registro definitivo do autor da demanda junto ao Conselho Regional de 

Engenharia – CREA. Requerida em sede liminar a expedição do diploma, 

esta foi deferida pelo douto magistrado no evento nº 23967913 . Citada, a 

empresa requerida apresentou sua contestação no prazo legal, 

asseverando ausência de responsabilidade, alegando, para tanto, que a 

entidade competente para proceder o registro do diploma em questão era 

da Universidade Federal de Santa Catarina e, posteriormente, a 

Universidade Tuiuti. Passemos a análise do direito. Da análise dos 

argumentos vertidos, bem como da documentação que instrui os 

presentes autos, é possível concluir que a procedência dos pedidos 

formulados na inicial é medida que se impõe. Com efeito, a alegação de 

ausência de responsabilidade da instituição reclamada perante os fatos 

narrados não pode prosperar, pois, na medida em que a esta participou da 

relação material auferindo vantagem, faz com que o centro universitário 

em questão se situe na condição fornecedor e responsável pela 

prestação do serviço aqui cogitado. Nesses termos, todas as empresas 

participantes da cadeia de consumo respondem pelos prejuízos causados 

ao consumidor, nos termos do Art. 18 do CDC, devendo, portanto, a 

demandada assumir os riscos inerentes à atividade econômica que 

desenvolve. Assim, recusar-se a entregar o diploma em questão sem 

qualquer justificativa, mesmo satisfeitas todas as obrigações por parte do 

autor da demanda, revela falha na prestação do serviço, nos moldes da 

legislação consumerista, acarretando, inclusive, atrasos no 

desenvolvimento profissional do reclamante. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 
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consumo, na qual a instituição prestadora do serviço assume os riscos do 

seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou 

seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código 

de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo cumprindo toda grade 

curricular, viu desrespeitado seu direito de obtenção do diploma 

respectivo. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Nesses termos, ajustado a esses 

princípios reitores, entendo como justo e adequado o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulados pelas partes Reclamantes, para condenar, solidariamente, as 

empresas demandadas, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

confirmar integralmente os efeitos da liminar deferida pelo Douto 

Magistrado; 2) determinar a expedição e registro do diploma em nome da 

parte requerente; 3) condenar a reclamada ao pagamento da quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de indenização 

por dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dezembro de 2016). 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013518-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANK HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Alega a parte Reclamante em sua exordial que é possuidora da Unidade 

Consumidora 6/1180465-5, tendo recebido da parte Reclamada uma 

cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 2.199,37 (Dois mil 

cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), com vencimento na 

data de 31/08/2018, da qual discorda veemente. Ao lado disso relata que 

houve suspensão de energia em 26.09.2019, em virtude dessa fatura. 

Diante disso, ajuizou à presente demanda objetivando o restabelecimento 

dos serviços, a declaração da inexistência do débito bem como o 

recebimento de indenização por danos morais, em razão dos supostos 

prejuízos decorrentes da cobrança do débito/corte. A parte Reclamada 

alega em sua peça de defesa que o valor cobrado trata-se de uma 

diferença de consumo apurada em decorrência de irregularidade no 

medidor de consumo da UC, dos meses anteriores que foram emitidos com 

base em taxa mínima, assim, teria ocorrido prestação de serviço, sem 

contraprestação. Quanto a alegação de corte de energia sustenta que foi 

o ato legítimo, diante de falta de pagamento de fatura recente de consumo. 

Pois bem. Em relação a recuperação de consumo diante de produção 

anêmica de provas pela concessionária ré, segue a procedência do 

pedido de declaração de inexigibilidade de débitos. Não se olvida que é 

possível apuração de diferenças e cobrança ao consumidor. Com efeito, a 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece o procedimento a ser 

aplicado para apuração das diferenças de energia elétrica faturada e 

efetivamente consumida, bem como traz os parâmetros para cobrança. A 

despeito da legalidade da cobrança, à título de recuperação de consumo, 

este não incide automaticamente, devendo a concessionária comprovar os 

prejuízos que sofreu para que possa ser ressarcida. Compulsando os 

autos, inexistem tais provas. Portanto, descabe a imposição do encargo 

quando não há demonstração da irregularidade que tenha causado 

prejuízo, pois estes devem ser comprovados e discriminados, não 

podendo ser sua ocorrência presumida. Noutro norte, não assiste razão à 

parte Autora quanto a alegação de corte indevido de energia. Nesse 

ponto, aquele que se declara vítima de ato ilícito, qual seja a suspensão de 

bem essencial, deve comprovar os fatos alegados, não se falando em 

hipossuficiência, pois são provas ao alcance do consumidor. Sabe-se que 

é possível o corte de energia de consumo, se referente a consumo atual 

(entendido até 90 dias do vencimento), e desde que pré-avisada a 

possibilidade de corte ao consumidor. Nesse sentido, não demonstrou a 

parte autora, minimamente, a constituição de seu direito, pois não trouxe 

aos autos documentos suficientes para aferir se os pagamentos foram 

feitos em dia ou com atraso, não sendo possível afirmar que o corte foi 

indevido. Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tão somente para: 

Confirmar a liminar anteriormente deferida; Declarar inexistente o débito e 

indevida a cobrança discutido nestes autos, no valor de R$ 2.199,37 (Dois 

mil cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos), referente à 

recuperação de consumo de fatura de 2018. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 
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único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007140-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (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)

MILENE ESPINDOLA CENTURION (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007140-21.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

MILENE ESPINDOLA CENTURION Vistos, etc. A parte Exequente no id n. 

26085977 requereu a exclusão do polo passivo da 2ª Executada em razão 

da quitação do seu débito e penhora do valor remanescente nas contas 

bancárias da 1ª Executada. A 1ª Executada concordou no id n. 26164515 

com o valor executado e realizou espontaneamente o pagamento do 

débito, conforme comprovante anexado (id n. 26164517). Assim, diante do 

pagamento do débito, voluntariamente, pelas Executadas, conforme 

informado pela parte Exequente (id n. 26085977 e n. 27344861), julgo 

EXTINTO o feito, com resolução do mérito. Faço isto, com fulcro nos 

artigos 487, III, “a” e 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará do valor depositado (id n. 26164517) conforme requerido no id n. 

27344861, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência 

de instrumento procuratório com poderes para receber, dar quitação e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

aos autos, a teor do contido no art. 924, II, do CPC. Expeça-se o 

necessário, após arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011904-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DELMIRA DA SILVA COSTA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011904-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALINA DELMIRA DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o cadastro 

de revendedor, documento pessoal apresentado no ato da contratação e 

a nota fiscal (ID nº 27972951), estando o contrato devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

os documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e 

documento pessoal) e, em especial com o documento apresentado no ato 

da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Assim, em que pese a reclamante alegar que 

desconhece o débito negativado, a empresa reclamada apresentou nos 

autos o contrato devidamente assinado e a nota fiscal que originou os 

débitos. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações de débito por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 
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Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito 

em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016319-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE PAULA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016319-76.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MESSIAS DE PAULA BARROS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Passo ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de 

prova em Audiência (art. 355, I, do NCPC). DECIDO. Trata-se de 

Reclamação Cível onde objetiva o reclamante a condenação da empresa 

reclamada, ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos por 

cobranças indevidas de consumo de energia elétrica de UC que é por esta 

parte declarada a titularidade, por estar em total discrepância com sua 

média de consumo verificada nos outros meses. Por outro lado a 

concessionária ré alega que não há nenhum motivo para a declaração de 

inexigibilidade de débitos, pois a fatura contestada se refere a consumo 

de energia elétrica conforme a leitura coletada junto a unidade do 

requerente. É a relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor. Em que pese se depreender da 

fatura juntada que o serviço de energia elétrica teve maior consumo nos 

mês referido (set/2019), não se mostrou excessivo. A prova acostada 

aos autos demonstra que houve efetivo consumo pelo autor, havendo 

incidência de bandeiras tarifárias diferentes o que reflete no valor da 

cobrança. Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no 

registro do consumo, aliado ao fato de que representa leitura confirmada, 

presume-se correta cobrança e a consequente emissão da fatura 

questionada. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

resolvo a lide com mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante em face 

da parte reclamada. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014445-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NUNES ESPERIDIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014445-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA NUNES ESPERIDIAO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado com a inicial. Sustenta que seu nome esteve inserido 

nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 
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carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, juntado com a inicial, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014468-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA 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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014468-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. 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, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, circunstâncias 

e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à 

parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência dos débitos, juntando aos autos diversos documentos que 

levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos autos o “instrumento 

particular de assunção e confissão de divida”, documento pessoal 

apresentado no ato da renegociação (id n. 27662767), além do histórico 

de contas (id n. 27662759). O contrato está devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a 

assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário a pericia por especialista da área 

grafotécnica. Assim, entendo que resta comprovado nos autos a 

existência da relação jurídica, por meio do instrumento de confissão de 

divida, que é referente a mesma UC constante no histórico de contas 

apresenta pela Reclamada, bem como entendo estar comprovada a 

legitimidade do débito em questão, pois tratar-se do exato valor da fatura 

vencida em 30/11/2017 e não adimplida, logo, entendo pela licitude 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. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto 

o débito em questão, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 
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entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse 

o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade dos débitos em questão. Julgo PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014234-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZA PEREIRA 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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014234-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIZA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 
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Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009070-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009070-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO DE SOUZA PACHECO 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos, etc. A parte 

reclamante, intimada validamente, para comparecer à Sessão de 

Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência até a 

abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, 

condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

"Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII 

Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). 

Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e 

pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada as custas 

processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. 

Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012643-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROZARIO DA COSTA OAB - MT23095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKELINE RAMOS DA SILVA OAB - MT23807-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012643-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON SOARES RIBEIRO 

REQUERIDO: CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA Vistos, 

etc. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito da Lei nº 9.099/95, em 

que a parte autora busca a condenação da parte Ré ao ressarcimento de 

danos materiais e morais, sobre a alegação de erro no tratamento 

odontológico a que se submeteu junto à requerida. Em primeiro lugar, 

cumpre ressaltar que é subjetiva a responsabilidade pessoal dos 

profissionais liberais estabelecida nos termos do art. 14, § 4º do Código de 

Defesa do Consumidor e no art. 951 do Código Civil. O que se infere, 

portanto, é que, nada obstante os dentistas serem caracterizados como 

prestadores se serviços, nos moldes do Estatuto Consumerista, a 

natureza dos seus serviços impede que se desconsidere o fator culpa na 

aferição da responsabilidade civil. O mal resultado em procedimento 

odontológico não pode ser atribuído ao dentista sem que reste inequívoca 

a sua conduta culposa comissiva ou omissiva. Isso, por si só já inviabiliza 

o tramite desta ação no rito simplificado dos juizados especiais. Dito isso, 

repiso que para que se configure o dano material e o ato ilícito que enseja 

a reparação/compensação nesses autos é necessário que sejam feita 

análise técnica detalhada através de perícia, o que é impossível neste 

juízo, pois impossível macular a repercussão profissional dos vários 

profissionais envolvidos no tratamento feito a parte autora, sem prova 

fidedigna. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta julgo 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 51, II, da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 
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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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009185-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009185-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que 

seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito 

que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 
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pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013498-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013498-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MOISES MORAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. 

Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A parte promovente pretende ver a parte promovida 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais 

contratou com a parte promovida, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte promovida afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte promovente aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte promovida 

está com razão, posto que documentos anexados _; TERMO DE 

CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA _; devidamente assinados pela 

parte promovente, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte promovente ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte promovente pretende ser premiada com a 

condenação da parte promovida em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte promovente, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na não almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte promovente é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte promovida. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte promovida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte promovente, não quitou o debito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

promovente aos cadastros da Serasa e do SPC. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão formulada na inicial, a teor do artigo 487, I, do 

CPC. Ademais, com respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo 

procedente o pedido contraposto apresentado pela reclamada e, 

consequentemente, CONDENO o reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 255,11 (duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), 

devidamente corrigida pelo índice INPC a partir do vencimento, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir 

da citação (Artigo 405 do Código Civil). Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,0% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20 % (vinte por 

cento) do valor da causa, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andeatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016005-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSICLEIA SILVA SANTANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016005-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEUSICLEIA SILVA SANTANA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 332 de 587



de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(20/10/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016562-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA CHAGAS BISPO (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 - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016562-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA CHAGAS 

BISPO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 
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nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019472-20.2019.8.11.0002
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ELISEU XAVIER DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019472-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISEU XAVIER DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 
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apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento de Dívida” (ID Num. 

28869161), estando tal documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade das assinaturas ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela 

legitimidade do débito em questão, entendo pela licitude 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. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito 

em questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)
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FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012896-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DALVA QUINTINA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 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. 335, I do NCPC. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, pois não possui dívida alguma. Em 

contestação alega a Reclamada que a negativação ora discutida refere-se 

a dívida contraída junto a demandada inerente a realização de compra das 

mercadorias para revenda. Apesar do não comparecimento do 

Reclamante em audiência de conciliação, julgo o processo da forma que 

ele se encontra, vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, 

por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso 

em tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova por meio de 

contrato assinado a existência da relação jurídica. O autor negou o vínculo 

com a empresa requerida o que se demonstrou inverídico após a 

apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e 

efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Cabe registrar que o contrato (ID n. 28189411) 

está devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. 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. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte 

reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada 

em danos morais, caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante 

nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de 

direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a 

má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, deturpa os 

fatos, se aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, 

litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em 

prejuízo à coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante 

neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus 

débitos e agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a 

desfaçatez de simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, 

com o objetivo de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que 

não apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado 

a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não 

há o que se falar em extinção do feito, vez que não justificou sua 

ausência no referido ato, devendo esta responder pelo ilícito processual, 

aplicando ao caso, por equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Ainda, estando 

demonstrada a existência dos débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, no valor de R$ 2.998,53 (dois mil novecentos e oito reais 

e cinquenta e três centavos), condenando a mesma ao pagamento dos 

débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa – art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 
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projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013928-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA VEZETIV MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA OAB - MT0017857A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA 3 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA OAB - MT23574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013928-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARIDA VEZETIV 

MARTINS REQUERIDO: EDITORA 3 Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada 

com pedido de repetição de indébito, ao argumento de que, no dia 31 de 

outubro de 2017, a autora, ao realizar um embarque no Aeroporto 

Internacional Marechal Rondon, foi abordada por representantes da 

empresa demandada oferecendo serviço de assinatura de três revistas. 

No ato de contratação, foi estabelecido o pagamento de 12 parcelas no 

valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), 

totalizando a quantia de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais e oitenta 

centavos). Entretanto, a empresa reclamada não honrou o compromisso, e 

as 12 parcelas referidas foram pagas, sem que nenhuma revista fosse 

entregue à requerente. Contudo, ao entrar em contato com a empresa 

requerida tentando solucionar referido empasse, a autora alega ter sido 

gerada uma nova cobrança por serviços não contratados, desta vez em 

três parcelas no valor de R$ 202,00 (duzentos e doze reais). A empresa 

requerida, por seu turno, alega a decadência da pretensão deduzida em 

juízo, bem como o direito de suspensão do processo em questão em razão 

de ter sido ajuizado processo falimentar da empresa requerida. Além 

disso, assevera inexistir qualquer ato ilícito. FUNDAMENTO E DECIDO. I. DA 

SUSPENSÃO DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE FALÊNCIA. O só fato de 

haver uma ação falimentar ajuizada não constitui a empresa requerida em 

massa falida, tampouco implica reconhecer a sua insolvência, acarretando 

tão somente regramento diverso na quitação de seus passivos, acaso 

assim deferido pelo juízo falimentar. Nesses termos, o pedido de 

suspensão do presente feito deve ser indeferido. II. DA NÃO 

OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. Alega a empresa demandada a 

ocorrência da decadência do direito invocado na presente demanda, tendo 

em vista que, a teor do disposto no art.26, inciso II, do CDC, “O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

duráveis.” Entretanto, tal arguição não pode prosperar, pois, conforme 

consta do art.26, § 1°, do mesmo diploma legal, “Inicia-se a contagem do 

prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da 

execução dos serviços.”. Nos termos propostos em lei, a contagem do 

prazo decadencial somente se inicia após a data da entrega efetiva do 

produto, o que no presente caso sequer aconteceu. Assim, a arguição de 

decadência do direito invocado em juízo deve ser indeferida. No que tange 

ao serviço aqui cogitado (contratação de assinatura de revistas), se 

afigura inquestionável a falha no serviço (que deveria ter sido) prestado. 

Com efeito, efetuar o pagamento de uma contratação e não receber pelo 

serviço pago, inquestionavelmente configura falha na prestação do 

serviço, apta a ensejar a devolução dos valores pagos. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Entretanto, a respeito dos valores a serem devolvidos, uma breve 

ponderação merece ser feita. O valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito 

reais e oitenta centavos), corresponde ao serviço efetivamente 

contratado, contudo, não prestado. A teor do disposto no art.42, § Único, 

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito”. Nesses termos, tendo sido a contratação desejada pela parte 

reclamante, não há que se falar em repetição do indébito, pois não se trata 

de cobrança indevida, cabendo tão somente a devolução corrigida de 

referidos valores. No que tange à quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis 

reais), esta sim exige devolução em dobro, pois, se trata de valores 

cobrados em razão de serviço não contratado, configurando, portanto, 

cobrança indevida. Ambas as quantias somadas, perfazem o montante de 

R$ 1.930,80 (mil novecentos e trinta e oitenta centavos), a ser restituído a 

título de danos materiais. Não há dúvida de que a conduta praticada pela 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, 

mesmo honrado o pagamento dos valores avençados, viu desrespeitado 

seu direito de receber o serviço contratado. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Nesses termos, ajustado a esses princípios reitores, levando em 

consideração, ainda, o tempo decorrido entre o ato ilícito e o ajuizamento 

da presente demanda, entendo como justo e adequado o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulados pelas partes Reclamantes, para condenar, solidariamente, as 

empresas demandadas, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

determinar a devolução da quantia de R$ 1.930,80 (mil novecentos e trinta 

reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados da citação ; 2) condenar a reclamada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da 

reclamante, a título de indenização por dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (outubro de 2017). 3) indeferir o pedido de suspensão do 

presente feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011205-59.2019.8.11.0002
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011205-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DE BRITO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 
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entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016082-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL SOMBRA DE ASSIS (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 - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016082-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ GABRIEL SOMBRA DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 
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QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016452-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016452-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLENE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde 

das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 
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não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(10/08/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013732-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DA SILVA MARQUES (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013732-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA DA SILVA 

MARQUES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de adesão ao 

cartão de crédito Lojas Americanas, documento pessoal apresentado no 

ato da contratação (ID n. 26955961) e faturas (ID n. 26955956), estando o 

contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que 

NÃO houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e dos débitos negativados, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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 
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nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013613-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ETHYENNE ENDY CABRAL SILVA (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013613-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ETHYENNE ENDY CABRAL 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito 

junto a mesma. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação 

de áudio e relatório de chamadas (ID nº 28453587 e 28452881) oriunda de 

contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na 

citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, que era o de 

oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, 

confirmando todos os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, 

entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa 

Reclamada, pois na gravação apresentada a reclamante consentiu com a 

adesão do plano, oportunidade em que confirmou seu nome completo, 

informou seu CPF e o nome completo da genitora, bem como confirmou a 

data de nascimento. Destaco que tais informações foram prestadas de 

forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era o 

autor quem estava contratando o mencionado plano, não sendo, deste 

modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o entendimento 

da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 97,60 (noventa e sete 

reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016891-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016891-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUEL FELIPE DE OLIVEIRA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade de 

produção de prova em Audiência (art. 355, I, do NCPC). DECIDO. Trata-se 

de Reclamação Cível onde objetiva o reclamante a condenação da 

empresa reclamada, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos por cobranças indevidas de consumo de energia elétrica de UC 

que é por esta parte declarada a titularidade, por estar em total 

discrepância com sua média de consumo verificada nos outros meses. 

Por outro lado a concessionária ré alega que não há nenhum motivo para a 

declaração de inexigibilidade de débitos, pois a fatura contestada se 

refere a consumo de energia elétrica conforme a leitura coletada junto a 

unidade do requerente. É a relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor. Em que pese se depreender da 

fatura juntada que o serviço de energia elétrica teve cobrança maior de 

consumo nos mês referido (nov/2019), não se mostrou excessivo, pois 

conforme alegado pelo próprio consumidor não houve cobrança de alguns 

meses anterior, por dificuldade de leitura. A prova acostada aos autos 

demonstra que houve efetivo consumo pelo autor, havendo incidência de 

bandeiras tarifárias diferentes o que reflete no valor da cobrança. 

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do 

consumo, aliado ao fato de que representa leitura confirmada, presume-se 

correta cobrança e a consequente emissão da fatura questionada. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, resolvo a lide com mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante em face da parte reclamada. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza 

os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014649-03.2019.8.11.0002
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VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA (REQUERENTE)
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BANCO BMG S.A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014649-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA DE SOUZA MARTINS 

VIEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas registro que a parte 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. PRELIMINARES 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - PERÍCIA GRAFOTECNICA 

Opino pela rejeição da preliminar arguida, na medida em que a perícia 

arguida é desnecessária no caso em tela, porque se tratar de excessiva e 

impertinente. Ademais, da análise do contrato juntado pela parte 

promovida, observo que a assinatura exposta no contrato é exatamente à 

mesma exposta nos documentos apresentados pela parte promovente. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência passo a analisar o mérito. MÉRITO De início, verifica-se que a 

relação jurídica entre as partes é advinda de contrato de prestação de 

serviços bancários, estando sujeito aos ditames da legislação do 

Consumidor, pois, conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras. In casu, resta 

perfeitamente caracterizada a condição da Reclamante como consumidora 

e da instituição Reclamada como fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 

3º do CDC, por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de 

regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto 

tais. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação, passo a analisar o mérito da demanda. A parte 

Reclamante deseja que a parte Reclamada seja condenada e judicialmente 

compelida e lhe pagar indenização por danos materiais e morais, sob o 

argumento de que não contratou com a Ré nenhum serviço, mas 

Reclamada negativou seu nome por débitos que desconhece. A parte 

Reclamada aduziu em sua defesa que as partes celebraram um contrato 

de cartão de crédito, com autorização para desconto em folha de 

pagamento, o qual o Autor autorizou o desconto mínimo da fatura de 

cartão de crédito, mas não houve pagamento total dos débitos, motivo pelo 

qual se opõe à pretensão reparatória. Pois bem. A Reclamada apresentou 

o contrato celebrado entre as partes “Contrato de Cartão de Crédito”, no 

qual se verifica claramente a cláusula em que o Autor contratou e 

autorizou os descontos do mínimo do cartão de crédito como ocorreram. 

Consigno que a assinatura aposta no documento é idêntica a lavrada no 

termo de audiência de conciliação. Está cristalino no contrato que o 

Reclamante contratou os serviços junto a ré. Ademais, a Reclamada 

demonstrou o consumo do cartão em questão e a realização de Ted feita 

ao autor, que não foram impugnadas pelo Reclamante. Sendo lícita a 

contratação, não há que se falar em restituição de valores e muito menos 

em indenização por danos morais. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 
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da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014241-12.2019.8.11.0002
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ATOS DA COSTA ROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014241-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ATOS DA COSTA ROCA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece o débito lançado em seu nome e CPF, 

sendo indevida à restrição comercial registrada pela parte reclamada no 

seu nome e CPF. A parte reclamada em contestação, não articulou 

preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, em suma, que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 

parte reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em especial o extrato 

dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a parte reclamante, 

por ocasião do ajuizamento da ação, contava com uma única restrição, o 

que justificaria a condenação em danos morais. Ocorre que, por se tratar 

de responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos 

morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de 

nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. 

«1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome 

em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a 

negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço 

realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no 

CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 

- RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 

07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos 

morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade 

do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. 

Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido 

de que o prazo prescricional para a cobrança de danos morais 

decorrentes da inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, 

na vigência do atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 

V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos 

hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, 

deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 

764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 

26/10/2015 - Doc. LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as 

negativação ocorreu em 14/12/2015, sendo a ação proposta em 07 de 

outubro de 2019, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) 

anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente esta reclamação, 

apenas para declarar inexistente os débito discutido neste feito, cujos 

registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela 

parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas, 

transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011435-04.2019.8.11.0002
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Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011435-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANI DA CRUZ OLIVEIRA 

REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes, já que as 

«consultoras» não possuem qualquer vínculo empregatício com a empresa 

e adquirem os produtos para revenda, sem que lhes seja dada qualquer 

opção de devolução dos itens não vendidos. A controvérsia da presente 

demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte Reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte Reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Com a 

negativa da Requerente em sua demanda da existência de relação jurídica 

com a parte Requerida; era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC. E a parte Reclamada está com razão, 

posto que os documentos anexados aos autos (CONTRATO), 

devidamente assinado pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 

pessoais, o que comprova a relação jurídica, bem como justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Consta ainda nota fiscal e comprovante de entrega de 

produtos no endereço da parte Autora, cujos valores não foram 

adimplidos, justificam o encaminhamento do nome e CPF da parte 

promovente ao rol de inadimplentes É certo que diante da natureza da 

negociação que se reveste em revenda de produtos, na qual se afigura 

com grande facilidade e informalidade o credenciamento de associados, 

são as provas apresentadas nos autos suficientes a indicar que a parte 

Autora serviu como revendedora da empresa de cosméticos Ré. Portanto, 

a relação negocial restou configurada, bem como as dívidas 

suficientemente comprovadas, sendo factível a regularidade do débito 

inscrito e a não configuração do dever de indenizar. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte Reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte Reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte Reclamante nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

parte Reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter 

ganho indevido, consistente na tão almejada indenização por danos 

morais. Por fim, destaco que a imprudência da parte Reclamante é 

flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, deixou de pagar 

o serviço prestado pela parte Reclamada. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da parte Reclamada nitidamente configura exercício regular de 

direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte Reclamante, não quitou o 

débito aberto com a parte Reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do nome da parte Reclamante aos cadastros do SCPC. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, com respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o 

pedido contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, 

CONDENO o reclamante ao pagamento da importância de R$ 1.646,75 (Um 

mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir do vencimento e com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir 

da citação (Artigo 405 do Código Civil). Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 

20% (vinte por cento), sobre o valor da causa –art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da parte reclamada. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016339-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

MARCI OLKOSKI OAB - MT15727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016339-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELA CRISTINA DOS 

SANTOS AMARAL REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 
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moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Há 

responsabilidade solidária entre os membros da cadeia de consumo como 

forma de melhor garantir os direitos do consumidor adquirente, a afastar o 

tradicional critério de as partes atribuírem umas às outras a 

responsabilidade pelos vícios do produto e do serviço, motivo pelo qual se 

afasta a preliminar arguida. Mérito Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais, alegando a parte autora, em resumo que após 

realizar procedimento para saque junto ao terminal de autoatendimento da 

Rede Banco 24 horas, foi surpreendida pelo fato do caixa não lhe 

fornecer a quantia sacada, não obstante tenha efetuado o débito em sua 

conta corrente. Ressalta, contudo que apesar de ter tomado providências 

administrativas não teve seus valores restituídos em prazo razoável de 

tempo. Pugna assim pela restituição dos valores em dobro e compensação 

pelos danos morais sofridos. Inicialmente, cumpre-me salientar a 

aplicabilidade do Código do Consumidor, pois presente as figuras de 

consumidor e fornecedor. Nessa esteira, analisando o conjunto probatório 

carreado aos autos, verifica-se que é incontroverso nos autos a 

ocorrência da falha na prestação dos serviços, bem com a devolução 

integral dos valores. Assim a teor do artigo 374 do NCPC, os fatos 

admitidos no processo como incontroversos independem de prova. 

Contudo, o pedido de devolução em dobro de valores não merece guarida, 

pois não se alinha ao caso, posto não houve cobrança indevida, e, sim 

retenção indevida de valores. Resta a elucidar se os fatos como narrados 

conduzem a compensação por danos imateriais. Nessa esteira, com base 

nas provas documentais coligidas aos autos, constata-se que o serviço 

não foi prestado adequadamente, e na sequência houve demora 

excessiva na devolução dos valores, cujo maior parte foi devolvida após o 

tramite processual (Jan/2020), sendo o fato ocorrido em outubro/2019. Por 

conseguinte, observo as inúmeras tentativas sem êxito da parte 

Requerente em solucionar a questão em âmbito administrativo, 

ocasionando a perda do seu tempo útil, aliado a retenção de valores 

significativos (R$ 3.000,00), o que para o caso em análise, comporta a 

devida reparação pelos danos morais sofridos. Observo que o valor da 

indenização dos danos morais, in casu, no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) está em consonância aos critérios adotados pelos Tribunais 

Pátrios, e também, com respeito aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, mormente o fato negativo de saque eletrônico em que as 

Requeridas não apresentaram serviço seguro. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, resolvo a lide com mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados pela 

parte reclamante em face da parte reclamada, para: 1) Condenar as 

Requeridas, solidariamente, a pagarem ao Requerente, a título de danos 

morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016629-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP163781-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016629-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VAINE APARECIDO DE 

MORAES REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, conforme art. 355, inc. I, do CPC. Ilegitimidade 

Passiva: Rejeito a preliminar arguida pela Reclamada, uma vez que a lide 

versa acerca da ausência de notificação de inclusão do nome da parte 

Autora no banco de dados da Ré. Alega a parte Autora ter sido 

surpreendia quando descobriu que o seu nome fora inserido nos órgãos 

restritivos de crédito por dívida junto ao Banco Santander. Argumentou 

sobre a falta de comunicação prévia acerca do débito, fundamentando a 

necessidade da prévia notificação, com fulcro no art. 43, §2º do Código de 

Defesa do Consumidor. Postulou a condenação da parte ré ao 

cancelamento da informação negativa, a declaração de irregularidade ou 

ilegalidade do lançamento negativo, com danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Acostou documentos. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou defesa, 

sustentando, em síntese, a existência da prévia comunicação da 

inscrição, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo enviado correspondência à parte autora no endereço indicado pelo 

credor, idêntico ao declinado na exordial. Discorreu acerca da validade da 

notificação. Alegou a inexistência de ato ilícito a ensejar eventual 

condenação indenizatória. Requereu a improcedência da demanda. Juntou 

documentos. A Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Da exegese do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, 

extrai-se a obrigatoriedade da prévia notificação ao consumidor acerca da 

abertura de registro negativo em seu nome. O objetivo fundamental da 

norma é oportunizar ao consumidor o acesso às informações arquivadas 

em bancos de dados de restrição ao crédito, possibilitando a retificação 

de dados, registros indevidos e, até mesmo, o pagamento da dívida, 

evitando, assim, situações vexatórias e constrangimentos, decorrentes de 

eventuais equívocos. Assim, o descumprimento, seja pelo arquivista, seja 

pelo mantenedor do arquivo de consumo, do comando normativo acima 

identificado, autoriza ao consumidor a busca pelo cancelamento do 

apontamento lançado às avessas da lei. Destaco o entendimento 

consolidado no sentido de que a prova idônea da postagem da 

comunicação prévia para o endereço fornecido pelo consumidor ao 

fornecedor ou prestador de serviço, no momento da realização do 

negócio, supre a exigência legal. Em primeiro lugar, a norma legal em foco 

exige que o consumidor seja comunicado, por escrito, quando da abertura 

de cadastro, ficha, registro e dados pessoais. Não estabelece forma 

específica para a comunicação, apenas exige que seja por meio escrito. 

Assim, tenho que não se pode exigir o comprovante de recebimento, o 

A.R. devidamente assinado pelo consumidor, para considerar-se satisfeita 

a exigência legal. Basta que a Requerida faça prova idônea de que enviou 

a correspondência para o endereço de que dispunha para que a exigência 

legal seja considerada atendida. Súmula 404 - É dispensável o aviso de 

recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros. (Súmula 404 

STJ, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009) No caso 

dos autos, a Ré cumpriu a exigência prevista no art. 43, §2º, do CDC com 
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os documentos acostados no id n. 27228362. A impugnação da parte 

requerida, por outro lado, não merece acolhimento, já que encaminhados 

pelos Correios, com a clara indicação do contrato objeto da inscrição. 

Nota-se que na postagem consta o mesmo endereço fornecido na exordial 

pela demandante. Por isso, tenho como demonstrado o cumprimento da 

exigência legal da prévia notificação do consumidor, tal como preconizada 

no CDC, verificando-se regular a inscrição em nome do consumidor, 

culminando na improcedência do pedido. Ante o exposto, forte no art. 487, 

I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte Reclamante. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON TAPAJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009717-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WEBERTON TAPAJOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde 

das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

conforme do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(26/07/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017471-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CAMPOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017471-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILKER CAMPOS DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou 

contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por protesto indevido. Alega a parte 

reclamante que nada deve à parte reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada em contestação, 

não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. A parte reclamada afirma a existência do débito, 

mas não apresentou nenhuma convincente nesse sentido. Pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em especial o extrato 

dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a parte reclamante, 

por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com uma única 

restrição, havendo outra preexistente a discutida nesses autos, o quê, por 

si só, não atrairia a compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre 

que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a pretensão 

indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos 

do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação jurisprudencial 

oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil e processual civil. 

Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição 

trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a 

inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida 

por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de 

adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe 

aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 

83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. 

em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 

02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. 

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. Ação de 

indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do 

CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses 

de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é 

pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de 

danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de 

restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de três anos, 

previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não 

apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão 

regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios 

fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª 

T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio 

Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100) No presente caso a negativação ocorreu em 

26/09/2016, sendo a ação proposta em 13 de novembro de 2019, portanto, 

já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca de 

reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os 

débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos de dados de 

inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016792-62.2019.8.11.0002
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MARCIO DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016792-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO DE ARRUDA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A Reclamada articulou preliminar de prescrição sob o 
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argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo trienal previsto no 

artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de relação de 

consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do CDC, bem 

como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 

cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Indefiro também as 

demais preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não reconhece o débito 

negativado. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte 

Reclamada apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, 

que os débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação 

contratual, razão porque a negativação revela apenas o exercício regular 

do direito. 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, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise 

acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso 

porque, no caso em comento, a Reclamada pugna pela existência dos 

débitos, juntando aos autos diversos documentos que levam a tal 

conclusão. A Reclamada juntou aos autos o “instrumento particular de 

assunção e confissão de divida”, documento pessoal apresentado no ato 

da renegociação (id n. 27636428). O contrato está devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

a assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante e, 

especialmente, com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. Assim, uma 

vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

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. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016405-47.2019.8.11.0002
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FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016405-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No 

mérito, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência 

das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, 

onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, 

não contava com uma única restrição, apesar de ser a discutida nesses 

autos a primeira inscrição, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter 

sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 

03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante 

orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico 

bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela 

instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 

206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. 

LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos morais 

decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. 

Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 

27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo 

improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o 

prazo prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do 

atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 
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por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativação ocorreu 

em 17/05/2016, sendo a ação proposta em 31 de outubro de 2019, 

portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca 

de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes os débitos discutidos neste feito, cujos registros nos bancos 

de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016071-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMILSOM JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Club 

Mais Administradora de Cartões”, o que pode ser facilmente visualizado 

nos comprovantes anexos aos ID nº 25499685. No tocante ao 

apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não 

comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 
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indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(10/02/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013345-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WANESSA MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade 

Passiva: A parte Reclamada alega ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo em razão da responsabilidade ser da instituição financeira que 

não repassou os valores. Havendo pluralidade de réus que integram 

cadeia de relação de consumo, todos respondem solidariamente aos 

danos causados ao consumidor, razão pela qual rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi mantido nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito quitado, 

pugnando pela inexistência do débito, bem como condenação da 

Reclamada em danos morais. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa Reclamada 

apresentou contestação alegando, em suma, a ausência de 

responsabilidade civil em relação ao Reclamante, vez que a inclusão do 

débito ocorreu em virtude da inadimplência Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito ou 

que justificasse a sua manutenção nos órgãos de proteção ao crédito. 

Certo é que a parte reclamante apresentou nos autos o boleto pago em 

07/06/2019, o e-mail encaminhado a Reclamada informando da quitação 

em 20/09/2019, bem como o extrato da negativação emitido após o 

pagamento do débito (05/11/2019), demonstrando que seu nome 

permanece negativado, ou seja, após 5 (cinco) meses da quitação, a 

restrição ainda permanece. Ademais, cabe registrar que muito embora a 

Ré tenha alegado o não recebimento dos valores, entendo que tal fato não 

restou comprovado, pois a Autora encaminhou e-mail com o comprovante 

de pagamento. Assim, a manutenção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Reclamante que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(07/06/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologado, intimem-se as partes por meio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016411-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016411-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não 

reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. À cópia da gravação da contratação acostada no 

evento 28691204, a preposta alega que o telefone não se encontra em 

nome do autor, e, sim de uma mulher. Ainda assim, insiste em alterar a 

titularidade da linha, e sugere que o autor contrate a linha e novo plano o 

que foi refutado pelo autor. Em verdade o autor afirma que sua linha era a 

crédito, logo pré-pago. Com isso, não restou demonstrado a existência do 

débito. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

da parte reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. Deixo de aplicar a Súmula 385 do STJ, pois em relação ao outro 

débito, teve sua ilegitimidade reconhecida. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) Declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (11/12/2016). 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 351 de 587



1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017581-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017581-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULYANO MENDES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade de 

produção de prova em Audiência (art. 355, I, do NCPC). DECIDO. Trata-se 

de Reclamação Cível onde objetiva o reclamante a condenação da 

empresa reclamada, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos por cobranças indevidas de consumo de energia elétrica de UC 

que é por esta parte declarada a titularidade, por estar em total 

discrepância com sua média de consumo verificada nos outros meses. Ao 

lado disso, sustenta que teve energia elétrica suspensa indevidamente. 

Por outro lado a concessionária ré alega que não há nenhum motivo para a 

declaração de inexigibilidade de débitos, pois as faturas contestadas se 

referem a consumo de energia elétrica conforme a leitura coletada junto a 

unidade do requerente, bem com atendeu ao procedimento legal ao efetuar 

corte de energia, pois a parte autora estava com débito em aberto e houve 

aviso de possibilidade de corte. É a relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Em que pese se 

depreender das faturas juntadas que o serviço de energia elétrica teve 

cobrança maior de consumo nos mês referido (set/out2019), não se 

mostrou excessivo. As provas acostadas aos autos demonstram que 

houve efetivo consumo pelo autor, havendo incidência de bandeiras 

tarifárias diferentes o que reflete no valor da cobrança. Destarte, na 

ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, aliado 

ao fato de que representa leitura confirmada, presume-se correta 

cobrança e a consequente emissão das faturas questionadas. Logo, não 

há que falar em devolução de valores. Quanto ao corte de energia em 12 

de novembro de 2019, não restou demonstrado ato ilícito pela 

concessionária ré. Conforme as faturas trazidas aos autos, o 

consumidor/autor foi pré-avisado da possibilidade de corte diante de 

repetidos atrasos nos pagamentos. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, resolvo a lide com mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante 

em face da parte reclamada. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014056-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA FERREIRA DA CUNHA (INTERESSADO)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

07 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014056-71.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIZA FERREIRA DA 

CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que 

in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - 

PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição da preliminar arguida, na 

medida em que a perícia arguida é desnecessária no caso em tela, porque 

se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, da análise do contrato 

juntado pela parte promovida, observo que a assinatura exposta no 

contrato é exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados 

pela parte promovente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 
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distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 95,80 (noventa e cinco reais e oitenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da parte 

reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008632-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO DOS SANTOS LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Mérito Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a débitos que não reconhece. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da 

reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante para o fornecimento de energia elétrica na UC objeto dos 

autos. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

reclamante, demonstrando que a parte autora em processo diverso 

indicou como seu endereço o mesmo da UC. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que a autora é devedora, não 

comprovou tais fatos, diante de que é procedente o pedido de declaração 

de inexigibilidade dos débitos e improcedente o pedido contraposto. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir erros que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. A inserção do nome da 

parte reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. No caso é inaplicável a Súmula 385 do STJ, uma vez que existem 

várias restrições, todas foram feitas pela própria concessionaria ré, que 

são declaradas inexistentes neste decisium. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) Declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (24/06/2017). 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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(REQUERIDO)
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012493-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SHIRLEY DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Apenas registro que a reclamada apresentou contestação no 

prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por protesto indevido, no valor de R$ 

164,07 (cento e sessenta e quatro reais e sete centavos). Alega a parte 

reclamante que nada deve à parte reclamada, razão pela qual não 

reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às 

restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada em contestação, 

não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No mérito, afirma, em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação, ou a imposição da indenização, em patamares de 

prudência e equidade. A parte reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em 

especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a 

parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com 

uma única restrição, apesar de ser a discutida nesses autos a primeira 

inscrição, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos 

morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a 

pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, 

nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação 

jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil 

e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, 

decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição 

financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. 

Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - 

(3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 

147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Ação de indenização por danos morais decorrentes de 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. 

Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado 

apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo 

prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da inscrição 

indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual 

Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. 

Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativação ocorreu 

em 07/11/2016, sendo a ação proposta em 13 de setembro de 2019, 

portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca 

de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes o débito discutido neste feito, tão somente no valor de R$ 

167,04, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram 

efetivados pela parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015829-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA EUFRASIO DA SILVA 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº9.099 de 26/09/1995. Passo a Decidir. I 

- DA PRELIMINAR DE INAPLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É pacífico na doutrina e 
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na jurisprudência que não há que se falar em aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso em análise. Ora, verifica-se que foi 

entabulado entre as partes contrato de adesão, através do qual a 

empresa Reclamada tem por obrigação o fornecimento da estação, mais 

conhecida como “máquina de cartão de crédito”, através do qual são 

realizados serviços de captação, transmissão, processamento e 

liquidação de transações de operações comerciais. Logo, bem se vê que 

não há que se reconhecer a condição de destinatário final do Reclamante, 

e, consequentemente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e 

da inversão do ônus da prova. Essa a solução preconizada pela teoria 

finalista, que exclui do conceito de consumidor quem apenas intermedia 

negociação entre lojista e consumidor final, este sim, aqui entendido como 

destinatário final. Outro não é o ensinamento de Cláudia Lima Marques e 

Antônio Herman V. Benjamim: “O destinatário final é o consumidor final, o 

que retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo 

(destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção 

(destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para 

continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele está 

transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço contratado no 

seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor, 

utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, 

como insumo da sua produção”in Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor", 2ª Ed.,São Paulo, Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 

83/84. Destarte, é importante ressaltar que a hipossuficiência não deve 

ser aferida apenas em seu aspecto econômico, mas sim também no 

aspecto técnico, mormente quando a vulnerabilidade envolve à 

capacidade de defesa. Outro não é o disposto no artigo 6º do Código de 

Defesa do Consumidor: 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 experiência” Desta forma, não há como ser 

reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com suas 

consequentes implicações. No mesmo sentido, os seguintes precedentes 

jurisprudenciais: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM MEDIDA CAUTELAR – 

PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO DE CONSUMO 

INOCORRENTE - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de 

empresa que opera no comércio de combustíveis e venda de peças para 

veículos, a utilização de energia elétrica caracteriza-se como insumo no 

seio de suas atividades e, portanto, estas se afastam das relações de 

consumo, razão pela qual há de ser indeferido o benefício legal da 

inversão do ônus da prova. ” (TJPR – AI Nº 586387-0 – 5ª Câm – Des. Rel. 

José Cichock Neto– 05/05/2010) DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE 

SAFRA FUTURA. CONTRATO-TIPO. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. POTENCIAL CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL.ONEROSIDADE 

EXCESSIVA. NÃO-CONFIGURADA. DÓLAR AMERICANO. FATOR DE 

ATUALIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não 

há relação de consumo nos moldes do artigo 29 do CDC quando o 

contratante não traduz a condição de potencial consumidor nem de parte 

aderente, firmando negócio jurídico produzido por acordo de vontades, na 

forma de contrato-tipo. 2. O dólar americano não representa indexador, 

sendo utilizado na avença como fator de atualização, porquanto a soja 

brasileira caracteriza-se como produto de exportação cujo preço é 

determinado pela Bolsa de Chicago. 3. É possível a revisão de multa de 

modo a ser reduzida pelo magistrado quando houver adimplemento parcial 

ou simples mora dada a natureza compensatória das perdas e danos. No 

entanto, sua adequação à realidade dos fatos esbarra no óbice da Súmula 

n.7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido.(STJ – Resp. nº 655436 – 4ª 

Turma – Min. Rel. João Otávio de Noronha – 28/04/2008) Assim, rejeito a 

alegação de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como de 

inversão do ônus da prova. II - DO MÉRITO Trata-se de ação de danos 

morais, interposta pela Reclamante, alegando em síntese que contratou os 

serviços da Reclamada, e que, apesar de ter lhe sido ofertado isenção de 

cobrança de taxa de aluguel, recebeu cobrança no valor de R$ 74,56, 

além de ter problemas para conseguir o processamento das vendas, o 

que prejudicou o recebimento das poucas atividades comerciais que 

efetuou, cujo valor busca a liberação. Inicialmente, somente a título de 

esclarecimentos, verifico que apesar das alegações da Reclamante, ante 

o processamento da venda e ausência de repasse, não foram 

colacionadas provas das alegações. A autora indica na inicial que realizou 

diversas reclamações, mas, os problemas não foram resolvidos. Ora, a 

Reclamante não colacionou aos autos sequer a cópia do contrato 

entabulado com o Reclamado, nem tampouco qualquer comprovante de 

suas afirmações, logo não comprovou a declaração de que houve 

negativa de oferta (isenção de taxa aluguel). Pelo contrário. Foram 

colacionados aos autos — somente demonstrativo de reclamação junto ao 

Procon e e-mails — dentre os quais, deve prevalecer a declaração feita 

pela ré (ID 25391509), de que procederia ao estorno do valor cobrado pelo 

aluguel (R$ 74,56). Ao lado disso, consta no print colacionado em 

contestação pela parte ré vinculado ao nome da parte autora, a pendência 

de cobrança desse valor, que pelos motivos acima declinados deve ser 

declarado inexigível. Destarte, a regra de divisão do ônus da prova é clara 

em afirmar que cabe ao Autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito, sob pena de improcedência. No caso em comento, não tendo 

ocorrido a inversão do ônus da prova — ante a ausência de elementos 

jurídicos para tal — imprescindível que o autor colacionasse elementos 

mínimos de prova. É importante ressaltar que não houve qualquer 

indicação de comprovação das vendas alegadas pelo autor que 

supostamente não foram repassadas ao autor, aliado a prova trazida 

(print) pela ré (ID 28303944), que inexistem valores pendentes de 

repasse, e em se tratando de dano material, não podendo tais informações 

serem presumidas, segue a improcedência do pedido de devolução de 

valores. Quanto aos danos morais, devemos entender como a modalidade 

em que se ofendem as esferas subjetivas da vítima, aspectos de sua 

personalidade humana, tais como honra, reputação, intimidade e 

consideração pessoal, traduzindo-se em um sentimento de pesar íntimo do 

ofendido. Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. 

revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Ora, no presente caso nota-se que não houve a 

comprovação das mencionadas falhas, não havendo que se falar em 

dano. Ademais, ainda que se houvessem ocorrido as falhas, tal se trata 

de mero aborrecimento pelo fato ocorrido, mormente quando a própria 

parte autora alega que usou muito pouco o sistema, e sempre teve um 

fluxo pequeno de vendas, demonstrando seu desinteresse no serviço, 

que já consta como desinstalado e retirado o equipamento (ID 23391074). 

No mesmo sentido, o seguinte parecer jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL 

- AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NAO 

CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.” 

(13176 MS 2012.013176-6, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data 

de Julgamento: 06/06/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

15/06/2012) Nesta esteira, inexistindo o dano moral, inexiste também o 

direito a indenização pelo aborrecimento sofrido, assim, vejamos as 

seguintes correntes jurisprudenciais: “Indenização. Sentença de 

improcedência. Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu 

direito. Mero aborrecimento afasta a obrigação de indenizar. Recurso 

desprovido. (9250495332008826 SP 9250495-33.2008.8.26.0000, Relator: 

Teixeira Leite, Data de Julgamento: 02/02/2012, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/02/2012)” (original sem grifos) Isto posto, 

e com fulcro no art.269, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, tão somente para: a) Declarar a 

inexigibilidade da cobrança de aluguel da máquina Cielo objeto desses 

autos. Desta decisão deverão ser intimadas as partes. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Cátia 
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Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015682-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015682-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO DE OLIVEIRA 

VENANCIO REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei n. 9099/95. Fundamento e Decido. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, sendo disponíveis os direitos disputados, 

homologo, por sentença, dando à lide resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil, o acordo entabulado 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Verifica-se que 

consta nos autos a comprovação pelo exequente do total cumprimento da 

obrigação pactuada, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão 

a de julgar extinto por sentença o processo, eis que o débito que dava 

causa à obrigação foi satisfeito. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012804-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ELIN DA SILVA (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 - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012804-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGERIO ELIN DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo 

suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 
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parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014495-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014495-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ILDEFONSO DA COSTA 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos nenhum documento assinado pela 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem 

cópia da gravação da contratação, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. No que concerne aos danos morais, em análise à 

declaração juntada nos autos, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido aquele que 

possui outra restrição, como os noticiados no extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente 

procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência 

do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte reclamante das entidades de restrição ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018703-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018703-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE DE DEUS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao 

julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova em 

Audiência (art. 355, I, do NCPC). DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível 

onde objetiva o reclamante a condenação da empresa reclamada, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos por cobranças 

indevidas de consumo de energia elétrica de UC que é por esta parte 

declarada a titularidade, por estar em total discrepância com sua média de 

consumo verificada nos outros meses. Por outro lado a concessionária ré 

alega que não há nenhum motivo para a declaração de inexigibilidade de 

débitos, pois a fatura contestada se refere a consumo de energia elétrica 

conforme a leitura coletada junto a unidade do requerente. É a relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor. Conforme as provas colacionadas aos autos, denota-se que 

a parte autora não assiste razão. A prova acostada aos autos demonstra 

que houve efetivo consumo pelo autor. Destarte, na ausência de indícios 

substanciais de erro no registro do consumo, aliado ao fato de que 

representa leitura confirmada, presume-se correta cobrança e a 

consequente emissão das faturas questionadas. No mesmo sentido, não 

assiste razão a parte Autora quanto a alegação de corte indevido de 

energia, pois consta fatura em aberto desde fevereiro de 2019. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, resolvo a lide com mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante em face da parte reclamada. Não tendo 

a reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto junto a concessionária, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014602-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KLEBER CORREA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Tentada 

a conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa reclamada 

apresentou contestação afirmando ser legitima a cobrança do débito, pois 

a autora teria habilitado o pacote de serviços SMARTVIVO CONTROLE 

400MB em sua linha telefônica, no entanto não teria honrado com o 

pagamento das faturas dos meses de junho e agosto de 2016, razão pela 

qual teve seu nome negativado. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação, alegando em síntese que não discute o contrato, mas sim a 

não utilização do serviço que originou os débitos em aberto. Pois bem. 

Tenho que a relação jurídica entre as partes é fato incontroverso vez que 

a parte autora confirma em sua impugnação a contratação, porém nega a 

existência de débitos em aberto. Analisando as provas apresentadas nos 

autos, constato que a parte Autora utilizou os serviços da empresa 

reclamada. Ademais, a argumentação da parte reclamante é totalmente 

genérica, pois apesar de alegar que não possui débitos em aberto junto a 

reclamada, não juntou aos autos qualquer comprovante quitação das 

faturas que deram ensejo a inscrição do seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Isso porque, a parte Reclamada acostou aos autos o 

relatório de chamadas (id n. 28710809), no qual demonstra a utilização 

dos serviços contratados. Logo, conquanto a parte autora informe, que 

não possui débito, não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora, sendo 

que não restou provado a quitação de tais débitos pela reclamante. Não 

obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus 

da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, 

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 do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Dessa forma não há que se falar em inexistência 

de débitos, muito menos em indenização por danos morais. Destaca-se 

que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em 

mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 
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demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014200-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BARBOSA 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:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014200-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIELA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Visto etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda a parte Reclamante 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à 

causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009176-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009176-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDICEIA REGINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 
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Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017412-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE VIEIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017412-74.2019.8.11.0002. INTERESSADO: LAYANE VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Processo Número: 1014197-90.2019.8.11.0002

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

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014197-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODOLFO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Alega a Reclamada 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois nada tem a ver com os fatos 

narrados na inicial por não ser proprietário dos produtos anunciados. 

Afirma que a empresa trata simplesmente de viabilizar uma aproximação 

entre os usuários, sejam eles anunciantes e/ou compradores. A preliminar 

não merece acolhimento, pois a Reclamada possibilita o anúncio de 

produtos da loja anunciante em seu provedor, sendo que o hospedeiro 

responde pelos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, opino pelo 

não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Mérito Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais, na qual sustenta a 

parte autora que comprou produto, realizou o pagamento, mas não 

recebeu o bem, tendo a mercadoria destino diverso do que indicou no 

momento da compra. Sustenta a parte reclamada que compete ao 

consumidor/autor no momento da compra indicar corretamente o endereço 

para entrega não sendo possível atrair para si a sua responsabilidade pela 

culpa no erro ocorrido, sendo este de responsabilidade unicamente do 

requerente. Restou incontroverso nos autos que o produto foi entregue a 

pessoa diversa do reclamante. Cumpre assim, para dirimir a demanda 

determinar quem deverá ser responsabilizado pelo equívoco, e as 

consequências advindas. Verifica-se que o presente caso é uma típica 

relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de 

consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação 

do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. 

Aliás, se vislumbra a solução da demanda, através da aplicação da 

técnica de inversão do ônus prova. Trata-se, sim de ônus imperfeito, por 

que a parte à qual foi incumbido o ônus de produzir a prova, não 

conseguiu, pois a ré não demostrou a culpa do autor na colocação de 

endereço errôneo, logo, será colocada num estado de desvantagem. Isso 

também porque, com facilidade se verifica a verossimilhança das 

alegações da parte reclamante, bem como não cabe a autora fazer prova 

negativa (de que não colocou endereço, o qual foi entregue o produto). O 

art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a 
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responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. O Parágrafo Primeiro do mesmo artigo refere: 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. Em se tratando de defeito do serviço prestado pela reclamada, 

enquadra-se ao pedido do autor o disposto no art. 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, onde os fornecedores de serviços respondem 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviço. O Código de Defesa do Consumidor busca regular as novas 

situações de mudanças da economia, em face da necessidade de 

proteção da boa fé dos consumidores, exigindo-se que se mantenha a 

proporcionalidade e segurança do mundo dos negócios, evitando o abuso 

de uma das partes em relação à outra. Havendo falha na prestação de 

serviço prestado pela reclamada, esta deve arcar com as consequências 

daí advindas, pois coloca o serviço a disposição do consumidor. O autor 

tem a faculdade de exigir a devolução do valor pago, no valor referente ao 

pagamento do produto solicitado e não entregue, a teor dos dispositivos 

do Código de Defesa do Consumidor. Mas, sem cabimento o pedido de 

devolução pelas despesas com a nova compra. Indiscutível, também, da 

malograda transação decorreram dissabores ao autor, que comportaram 

indenização por dano moral. Tal descaso com o consumidor autoriza a 

reparação pecuniária, não apenas em virtude do abalo sofrido, mas 

também pelo caráter punitivo dos danos morais. Ademais, configurada a 

pretensão resistida, visto que o autor comprovou as tentativas 

administrativas de resolução do problema, sem sucesso. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRODUTO 

BUSCADO ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE. VALOR PAGO, COM A 

RESPECTIVA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. 

AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR, A DESPEITO DAS INÚMERAS 

TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. 

PRETENSÃO RESISTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO 

CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado n. 

71004445722, 3ª Turma Recursal Cível do TJ/RS, julgado em 12/12/2013) 

Assim, tenho que em hipóteses como a ora em apreço, na qual o autor 

busca solução extrajudicial do problema e não obtém sucesso, tendo que 

se valer da via judicial para assegurar um direito manifesto, o transtorno 

experimentado desborda do usual. Logo, justa aplicação de reparação 

extrapatrimonial ainda que pelo caráter punitivo e dissuasório da medida. 

Quanto à fixação da verba indenizatória, deve atentar para a condição 

econômica da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano 

e a finalidade da sanção reparatória. Portanto, tenho que o valor deva ser 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) visto que este se coaduna às 

diretrizes extraídas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Isto posto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: A) 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a Requerente, à titulo de danos 

morais o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), om incidência de 

correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; B) 

RESTITUIR a parte Ré a parte Autora, à título de dano material a quantia de 

R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais), desembolsada para aquisição 

do produto não entregue, acrescida de correção monetária (INPC) do 

respectivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

desde a citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017432-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO EDILO BATISTA 

MONTEIRO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme consta do 

extrato da SERASA Experian juntado pela parte Reclamante. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte 

Reclamante e a empresa Via Varejo. Neste sentido, por ter sido 

cessionária dos créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, 

ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste 

responsabilidade civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

ID 28353703, sendo documentos devidamente assinados. Que se diga que 

tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho 

nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Noutras palavras, há a comprovação/liame de hígida 

relação contratual. Que se registre que o citado documento segue 

devidamente assinado, sendo absolutamente idêntica a assinatura nele 
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exarada em comparação com os documentos juntados pela parte. Uma 

vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

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. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017652-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IANCA CRISTINA DA SILVA 

ALBUQUERQUE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 
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moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016639-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA MASSAVI PARAVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, documento 

pessoal apresentado no ato da contratação (ID nº 28853867), as faturas 

inadimplidas e relatório de chamadas. O contrato está assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e com o termo de audiência de conciliação. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. 

Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação à 

Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Isso porque, a parte Autora 

não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o pagamento de 

suas dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima 

a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do 

débito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno ainda, a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 
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multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005794-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005794-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA ALINE RODRIGUES 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o cadastro 

de revendedor, documento pessoal apresentado no ato da contratação e 

a nota fiscal (id n. 28770918), estando o contrato devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

os documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e 

documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. A 

Reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Assim, em que 

pese a reclamante alegar que desconhece o débito negativado, a empresa 

reclamada apresentou nos autos o contrato devidamente assinado e a 

nota fiscal que originou os débitos. Sendo assim, diante de tão robusta 

prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de débito 

por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito 

em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011531-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RISALVA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011531-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RISALVA ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, 

sendo suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CIVIL - PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição 

da preliminar arguida, na medida em que a perícia arguida é desnecessária 

no caso em tela, porque se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, 

da análise do contrato juntado pela parte promovida, observo que a 

assinatura exposta no contrato é exatamente à mesma exposta nos 

documentos apresentados pela parte promovente. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência passo a 

analisar o mérito. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 
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indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, posto que com os documentos 

anexados, (CONTRATO), devidamente assinado pela parte reclamante, 

cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às lançadas na 

procuração, e documentos pessoais, o que comprova a relação jurídica, 

bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014219-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GONCALVES RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE ZAMBO OAB - SP138476 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014219-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA GONCALVES 

RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA, FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 

Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Mérito Trata-se de ação de reparação por danos morais interposta pela 

parte reclamante afirmando que adquiriu produto (celular) junto as rés, 

mas não foi efetivada a entrega. Afirma que tal situação ocasionou 

dissabores e expectativas frustradas, buscando nesses autos 

indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), 

bem como compensação pelos danos imateriais suportados. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso em apreço, porque presentes os elementos da relação jurídica de 

consumo em seus aspectos subjetivo (fornecedor-consumidor)[1] e 

objetivo (produto ou serviço) [2] À reclamada competia a obrigação de 

entregar, no prazo prometido o produto que comercializou, salvo 

justificado e comprovado impedimento, sendo isto inerente ao contrato de 

compra e venda que celebrou. Impera pontuar que a parte autora buscou 

a solução administrativa do problema junto ao PROCON, mas não obteve 

êxito. Desta forma, a teor do disposto no art. 374, inciso IV, do Código de 

Processo Civil reputo verossímil a narrativa inicial de que a reclamante 

adquiriu produto, conforme Recibo de Compra, mas a reclamada não 

entregou o bem, o que, em verdade não é negado pelas partes rés. Assim, 

tendo em vista que não houve o cumprimento total da oferta pelas rés, 

com não entrega do produto adquirido, resta caracterizado 

descumprimento de oferta. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. O caso está sujeito ao regime da 

responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Art- 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

produtos/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. A desídia da reclamada deve ser responsabilizada por expor o 

consumidor à desnecessária situação de desconforto, gerada em função 

da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois é inegável que o 

reclamante teve desgaste emocional (psicológico), com os transtornos e, 

ainda, a sensação de impotência do consumidor, diante da indiferença da 

fornecedora, mormente pelo lastro de tempo, acrescido da negativa 

injustificável em entregar o produto devidamente quitado, que extrapolam 

meros contratempos, sendo, portanto, configurado ato ilícito, passível de 

reparação extrapatrimonial. A indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudente que leve em conta a necessidade de, com a 

quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o 

reclamante da ofensa. A estimação quantitativa há que ser aplicada de 

forma prudente para evitar desproporção entre o dano efetivamente 

ocorrido e o valor da indenização, porquanto tem esta, função punitiva e 

preventiva. Nesse sentido, para a fixação do quantum devido a título de 
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compensação pelos danos morais, utilizando-se dos critérios acima 

aludidos e, tendo em vista a os transtornos sofridos pelo reclamante no 

caso em análise, entendo como razoável a estipulação do valor 

equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Quanto 

aos pedidos de indenização por danos materiais, consigna-se que o valor 

dispendido com o produto já foi estornado ao requerente, não havendo 

outros valores a serem devolvidos. E, quanto aos lucros cessantes 

inexiste qualquer prova de suas alegações, de que o Requerente sofreu 

um prejuízo em razão do que supostamente deixou de lucrar, não 

apresentando quaisquer documentos contábeis que comprovem suas 

alegações, limitando-se apenas em afirmar que teve prejuízos, sem sequer 

definir os valores dos supostos prejuízos, segue a improcedência do 

pedido. Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ratifica-se a tutela 

concedida liminarmente. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo 

único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. [2] Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014561-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA 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:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014561-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Preliminar de Revelia Relativa: De início 

faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a requerida, posto 

que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e não compareceu à 

audiência conciliatória, tampouco apresentou contestação no prazo legal, 

razão pela qual decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria 

de fato. Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros 

os fatos alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, 

mas não importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o 

Juiz verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, 

decidir-se por possível condenação. Desta feita, não obstante a 

caracterização da revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito 

da ação, pelo fato de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a 

procedência da ação. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. A parte 

reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida 

ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SCPC, 

alegando não reconhecer os débitos que justificaram tal inscrição. A 

reclamada apresentou contestação, asseverando que o crédito foi 

adquirido por Contrato de Cessão de Créditos com BANCO ITAU 

UNIBANCO, sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação 

perpetrada, pois, se referem a serviços contratados e não adimplidos. E a 

parte reclamada está com razão, como se vê dos documentos anexados 

com a contestação comprovando a contratação e o débito com a empresa 

Cedente, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Isso porque a parte Ré juntou aos 

autos o contrato originário da dívida objeto dos autos firmado entre o 

consumidor e empresa Cedente, ou seja, houve cessão de créditos. 

Salienta-se, por oportuno, que a assinatura constante do contrato é 

idêntica àquela aposta no documento pessoal da reclamante e demais 

documentos juntados aos autos. Também apresentou a Ré cópia dos 

documentos da parte autora. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que em razão da inadimplência do consumidor ao pagamento 

dos débitos objeto do instrumento de cessão de crédito, tem-se como 

legítima a inserção do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não há 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. Ademais, 

restou comprovado nos autos que está ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da reclamada em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, bem como a cessão 

do crédito, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que o reclamante, não quitou o débito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos 

cadastros da Serasa. Assim sendo, julgo improcedente os pedidos desta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 
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II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

dos procuradores da reclamada. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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220 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014065-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCO GONCALO DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que 

in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - 

PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição da preliminar arguida, na 

medida em que a perícia arguida é desnecessária no caso em tela, porque 

se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, da análise do contrato 

juntado pela parte promovida, observo que a assinatura exposta no 

contrato é exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados 

pela parte promovente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SPC. Isto posto, por todo o exposto, resolvo 

o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedente os pedidos formulados na exordial. Não tendo a reclamante 

comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos em 

aberto 181,51 (cento e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016561-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016561-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIR FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 

no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

VALDIR FERREIRA DA SILVA em desfavor de VIVO S.A. Sem preliminares 

merecedoras de análise, passo a analisar o mérito. A parte Requerente 

pretende ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos, 

apresentando defesa no prazo legal, informando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo, vez que a Requerente, teve serviços utilizados, 

vide histórico de chamadas e constam faturas que deixou de efetuar o 

pagamento. No presente caso, ressai dos prints do sistema da parte 

Requerida colacionados aos autos, que o endereço atribuído à parte 

Requerente é idêntico ao endereço que essa parte apresentou como seu 

local de moradia. Demonstrou ainda, a parte Requerida, que por certo 

período de tempo foram efetuados pagamentos dos serviços utilizados. 

Ora, como pode a parte Autora alegar que desconhece tais débitos, se 

recebeu faturas em sua própria residência? Salienta-se, por último, que há 

registro no sistema da concessionária de telefonia ré, vários pagamentos 

feitos pelo consumo dos serviços, o que afasta a hipótese de fraude. 

Portanto, o conjunto probatório contido nos autos permite concluir pela 

efetiva contratação dos serviços fornecidos pela parte Requerida; bem 

como, pela efetiva utilização dos serviços e regularidade não apenas dos 

débitos, mas também da inscrições ora discutidas. Esta ação configura 

sim, verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente pretende ser 

premiada com a condenação da parte Requerida em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a 

imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Requerida. Com amparo no que 

preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014251-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS GORGETE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014251-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEREMIAS GORGETE DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO IBI Vistos. Dispensado o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais 

contratou com a parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, posto que com os documentos anexados, (CONTRATO), 

devidamente assinado pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 
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pessoais, o que comprova a relação jurídica, bem como justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte 

reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017684-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE BETTINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FEIJO GERMAN (REQUERIDO)

Metalurgica Xalico e Japa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017684-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAROLINE BETTINI DE 

ARAUJO, ANDRE JORDAN MARCIANO DE SOUZA REQUERIDO: 

METALURGICA XALICO E JAPA, SERGIO FEIJO GERMAN Vistos. 

Dispensado o relatório em face do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, sendo disponíveis os direitos disputados, 

homologo, por sentença, dando à lide resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil, o acordo entabulado 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica 

constituído, para todos os fins, o título executivo judicial. Verifica-se que 

consta nos autos a comprovação pelo exequente do total cumprimento da 

obrigação pactuada, razão pela qual não há alternativa a este Juízo senão 

a de julgar extinto por sentença o processo, eis que o débito que dava 

causa à obrigação foi satisfeito. Isso posto, uma vez satisfeita a 

obrigação pelo executado, julgo extinto o processo COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo Código de Processo 

Civil. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018044-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018044-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE MARIA DE JESUS 
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REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 337 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 contratou o 

serviço de Crédito a ser descontado em Folha de Pagamento no valor de 

R$ 20.488,91(Vinte mil quatrocentos e oitenta e oito centavos), a ser 

liquidado em 46 (quarenta e seis) parcelas iguais e consecutivas, no valor 

de R$ 447,70 (Quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta centavos), 

iniciado no 1º semestre do ano de 2015, que terminaria em 04/2019. 

Reconhece que no início do contrato foi chamado ao banco para verificar 

acerca de falta de margem o que conduziu a alteração de data final de 

descontos que passou para 02/10/2020. Aduz que em 2019, foi 

surpreendido com negativação em seu nome, por débitos desta operação, 

e ao buscar informação lhe foi informada que não foram realizados 

descontos no período de novembro de 2017 até abril de 2019, por não 

haver margem consignável, o que motivou que o seu nome foi incluído no 

Serasa. A requerida por sua vez alega que o banco realizou a 

negativação dos dados do cliente junto ao órgão de proteção ao crédito, 

em verdade, por não ter sido repassados algumas parcelas, porque houve 

perda de margem logo no início do contrato, nas folhas 06/2015 até 

12/2016, somente voltando a forma integral de descontos a partir de 

01/2017, que permanecem até a presente data. Pois bem. Nenhuma das 

partes trouxe aos autos o contrato entabulado. Porém, em simples análise 

das alegações e dos holerites apresentados pelo próprio autor, denota-se 

que deve prevalecer a versão apresentada pela parte ré. A um, porque o 

autor não trouxe aos autos os holerites mas antigos, que foram os que 

permanecem sem margem para descontos. A dois, porque confessa que 

no início do contrato teve dificuldades em pagar o empréstimo, 

oportunidade em que foi chamado ao Banco. Tendo a consumidora 

contratado empréstimo cujo pagamento se daria mediante desconto em 

folha de pagamento, deveria diligenciar no sentido de manter margem 

consignável para adimplir o débito assumido, ou realizar o pagamento 

diretamente ao credor. Ausência de margem consignável que 

impossibilitou os descontos pela instituição financeira e, 

consequentemente, ocasionou a inadimplência da requerente. Existindo 

débito inadimplido, é lícita a inscrição dos dados do devedor nos anais de 

proteção ao crédito. Todavia, não tendo assim procedido, não se 

vislumbra qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira 

recorrida ao negativar o nome da recorrente diante de sua inadimplência. 

Não estando comprovado nos autos a quitação integral das parcelas, não 

há se falar em negativação indevida, já que, estando inadimplente, o 

credor agiu no exercício regular do direito ao incluir os dados da 

recorrente nos cadastros de proteção ao crédito. Ante o exposto, julgo 

improcedente os pedidos contidos na inicial, com fulcros no artigo 487, 

inciso I do CPC. Sem custas processuais e honorárias advocatícias (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018706-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018706-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMIR OLIVEIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco 

que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 
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entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível os débitos mencionados na inicial e, 2) 

Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (29/0/2019). Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005797-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005797-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA ALINE RODRIGUES 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos o cadastro 

de revendedor, documento pessoal apresentado no ato da contratação e 

a nota fiscal (id n. 28723292), estando o contrato devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

os documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e 

documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. A 

Reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Assim, em que 

pese a reclamante alegar que desconhece o débito negativado, a empresa 

reclamada apresentou nos autos o contrato devidamente assinado e a 

nota fiscal que originou os débitos. Sendo assim, diante de tão robusta 

prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de débito 

por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento do débito 

em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 
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eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017083-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GOMES MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017083-62.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JULIANO GOMES MARTINS 

REQUERIDO: AMBEV S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

pedido declaração de inexigibilidade de débitos, através da qual a parte 

reclamante alega que a reclamada inscreveu seu nome em cadastro de 

inadimplentes indevidamente, apesar de reconhecer que tinha débito junto 

a ré. Sustenta que, mesmo após a negociação, a ré manteve o nome do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito. Em defesa, a reclamada 

alega que acerca da inscrição do nome da parte reclamante no cadastro 

de inadimplentes, agiu em exercício regular de direito, pois a dívida 

encontrava-se em aberto desde março de 2018, mas reconhece a 

existência do acordo. Afirma inexistir o dever de indenizar, uma vez que 

não caracterizado o dano moral. Pois bem. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. 

É incontroverso nos autos a existência de débitos (março/2018) e 

realização do acordo somente após mais de 01 (um) ano de vencimento 

(agosto/2019). Conforme se infere dos documentos juntados na inicial, as 

parcelas vencidas eram do ano de 2018, época em que houve a 1ª 

restrição, feita pela Serasa. Somente em agosto de 2019, a parte autora 

entabulou o acordo de 05 (cinco) parcelas, com o pagamento da 1ª em 

20.08, e em seguida em 30.08 efetuou mais um pagamento. No outro órgão 

_; SPC _; consta como data de inclusão do registro o dia 27.09.2019. Em 

que pese a inscrição no SPC ter sido efetuado em data mais recente, 

denota-se que o registro se deu entre o 1º e o 2º pagamento do acordo, 

ou seja, concomitantemente ao início do cumprimento da obrigação. De 

fato, a negativação teve uma causa lícita, ou seja, a existência de débitos. 

Também é certo que os extratos apresentados indicam que em 

novembro/2019, o nome do autor continuava negativado. Mas, por outro 

lado, não trouxe o requerente prova inequívoca do cumprimento do 

acordo, v.g. as parcelas dos meses de setembro/outubro não foram 

demonstradas o pagamento. Assim, não é possível declarar que o autor 

cumpriu integralmente o avençado, o que lhe retira o direito de reclamar 

danos morais pela manutenção da negativação, bem como o de declarar 

inexigível os débitos. Ora, tal prova não é difícil e estava ao alcance do 

requerente. Portanto, é imperioso reconhecer que a parte reclamante não 

foi diligente ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe 

impõe a regra do artigo 373, inciso I do CPC. Levando em conta os fatos 

narrados, segue a improcedência dos pedidos autorais de declaração de 

inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. Diante do 

exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011712-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011712-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCINEIDE DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio, faturas e relatório de chamadas (ID 

n. 28880607). A gravação é oriunda de contato telefônico feito pela 

Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica evidente o 

motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano telefônico, o qual 

o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos os seus dados 

pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo e os três primeiros dígitos do CPF, 

bem como informou a sua data de nascimento e o nome completo da 

genitora. Destaco que tais informações foram prestadas de forma clara e 

sem interrupção, circunstância que evidencia que era o autor quem estava 

contratando o mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a 

realização de pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ 
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(ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017961-84.2019.8.11.0002
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ADRIANA GONCALVES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))
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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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017961-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA GONCALVES DE 

MELO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 

9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, sendo suficientes para a solução da demanda as 

provas documentais já amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. MÉRITO A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 434,85 (quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte reclamada. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020118-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020118-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a matéria 

é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (17/18/2018). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017963-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO ADRIANO MARTINS 

DE SOUZA REQUERIDO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

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

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, conforme art. 370 

do NCPC, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro que a 

reclamada apesar de terem sido devidamente citado/intimado, não 
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compareceu à audiência de conciliação e nem apresentaram contestação, 

motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante o art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a reclamada. No documento 

acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte 

reclamante pela reclamada. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte reclamante nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (08/04/2018). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018145-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018145-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO MARCOS FERREIRA 

BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido, no valor de R$ 164,07 (cento e sessenta e quatro reais e sete 

centavos). Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, não articulou preliminar que mereça enfrentamento. No 

mérito, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência 

das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a 

improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, em 

patamares de prudência e equidade. A parte reclamada afirma a 

existência do débito, mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, 

apresentou neste sentido. Pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, 

onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, 

não contava com uma única restrição, apesar de ser a discutida nesses 

autos a primeira inscrição, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter 

sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 

03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante 

orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico 

bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela 

instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 

206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. 

LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos morais 

decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. 

Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 

27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo 

improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o 

prazo prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do 

atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativação ocorreu 

em 08/04/2016, sendo a ação proposta em 23 de novembro de 2019, 

portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca 
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de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes o débito discutido neste feito, tão somente no valor de R$ 

167,04, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram 

efetivados pela parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018405-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018405-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAROLINE SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: CLARO SA Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que 

in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL - 

PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição da preliminar arguida, na 

medida em que a perícia arguida é desnecessária no caso em tela, porque 

se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, da análise do contrato 

juntado pela parte promovida, observo que a assinatura exposta no 

contrato é exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados 

pela parte promovente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência passo a analisar o mérito. 

MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a 

parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF 

ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, 

a parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1019098-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019098-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA CAROLINA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Preliminares De 

conexão Arguiu a requerida a existência de conexão, todavia, em análise 

ao processo mencionado, verifica-se que se discute débito distinto, logo é 

afastada a preliminar. Sem mais preliminares merecedoras de análise, 

passo ao mérito. De Incompetência do juizado especial civil - perícia 

grafotécnica Opino pela rejeição da preliminar arguida, na medida em que a 

perícia arguida é desnecessária no caso em tela, porque se tratar de 

excessiva e impertinente. Ademais, da análise do contrato juntado pela 

parte promovida, observo que a assinatura exposta no contrato é 

exatamente à mesma exposta nos documentos apresentados pela parte 

promovente. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência passo a analisar o mérito. Mérito A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados (CONTRATO), devidamente assinado pela 

parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% do valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018850-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018850-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOMINGOS PEREIRA DE 

SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

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

que a matéria é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas, conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, pois não tem 

nenhuma pendência com a reclamada. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 
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existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) Condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (19/05/2018). Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei n.. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017041-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017041-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERICA ALVES ARRUDA 

RIBEIRO REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa 

Via Varejo. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que 

a negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar 

o crédito), bem como “Contrato”, ID 28552727, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013702-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE APARECIDA KRUGER DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013702-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KAROLINE APARECIDA 

KRUGER DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula: 

“SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re 

ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 

19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No 

intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 
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observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017895-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WAGNER SOUZA MUNIZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 
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indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Processo Número: 1014269-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA FERREIRA DA SILVA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014269-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMARA FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação, afirmando em síntese, que os débitos objeto da 

demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque a 

negativação revela apenas o exercício regular do direito. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “cadastro 

de revendedor autônomo”, estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação 

com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Bem como os pedidos realizadores pela autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade 

do débito em questão, entendo pela licitude 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. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011206-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJAIR BENEDITO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011206-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DJAIR BENEDITO ARRUDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 
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pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018745-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA MARIA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018745-61.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CLEUSA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Consigna-se que pretensão indenizatória em danos morais 

prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, porém não decorreu o lapso temporal no caso em espeque. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido 

a um débito que não reconhece. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela reclamada. A 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência da parte reclamante e alega, ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que a restrição é decorrente de 

serviço contratado pela reclamante, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há 

nos autos contrato assinado pela parte reclamante, ou qualquer outro meio 

idôneo de prova, comprovando a contratação dos serviços prestados pela 

empresa que cedeu créditos à parte reclamada. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. No que concerne aos 

danos morais, em análise a declaração juntada nos autos, verifica-se que 

apesar de ser o registro feito pela parte reclamada o primeiro a constar no 

extrato, em prazo curto de tempo foi novamente efetuado outro registro 

em nome da autora, o que não se tem notícias de ser ilegítimo. Assim, deve 

tal fato refletir na determinação do quantum indenizatório, sendo o 

suficiente nesta demanda o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

a) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do registro (23.12.2016), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação; b) Declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

reclamante das entidades de restrição ao crédito. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000201-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUNIOR CAVALCANTE 

RODRIGUES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

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

deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre 

outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo 

qual passo ao julgamento. Trata-se de reclamação cível com pedido de 

danos morais promovida por JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES em 

desfavor de OI S.A. Sem preliminares merecedoras de análise, passo a 

analisar o mérito. A parte Requerente pretende ver a parte Requerida 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros de inadimplentes. Alega desconhecer os 

débitos junto a Ré, nada justificando o encaminhamento do seu nome e 

CPF ao rol de consumidores inadimplentes. De início cabe destacar que à 

presente lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do 

Consumidor ante a existência de relação de consumo entre as partes. A 

controvérsia da presente demanda reside na origem do débito que ensejou 

a negativação. A parte Requerente nega, em sua demanda a existência de 

relação jurídica com a parte Requerida; portanto, era ônus desta a prova 

da efetiva contratação que originou o débito inscrito em cadastro de 

inadimplentes em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que 

se desincumbiu nos autos, apresentando defesa no prazo legal, 

informando que o débito ensejador da negativação é legítimo, vez que a 

Requerente, teve serviços utilizados, vide histórico de chamadas e 

constam faturas que deixou de efetuar o pagamento. No presente caso, 

ressai dos prints do sistema da parte Requerida colacionados aos autos, 

que o endereço atribuído à parte Requerente é idêntico ao endereço que 

essa parte apresentou como seu local de moradia. Demonstrou ainda, a 

parte Requerida, que por certo período de tempo foram efetuados 

pagamentos dos serviços utilizados. Ora, como pode a parte Autora 

alegar que desconhece tais débitos, se recebeu faturas em sua própria 

residência? Salienta-se, por último, que há registro no sistema da 

concessionária de telefonia ré, vários pagamentos feitos pelo consumo 

dos serviços, identificação de número de celular de parentes próximos, o 

que afasta a hipótese de fraude. Portanto, o conjunto probatório contido 

nos autos permite concluir pela efetiva contratação dos serviços 

fornecidos pela parte Requerida; bem como, pela efetiva utilização dos 

serviços e regularidade não apenas dos débitos, mas também da 

inscrições ora discutidas. Agregado a isso, observa-se que em 

impugnação a parte autora não ilidiu especificamente os argumentos 

trazidos pela Requerida. Esta ação configura sim, verdadeira aventura 

jurídica onde a parte Requerente pretende ser premiada com a 

condenação da parte Requerida em danos morais, caracterizando esta 
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ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a imprudência da 

parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte Requerida. Os 

autos evidenciam que a conduta da parte Requerida nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

Requerente, não quitou o débito aberto com a parte Requerida, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte Requerente aos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 328,61 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta e um 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), verba que será paga 

em benefício dos procuradores da Requerida. Com amparo no que 

preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DANIEL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)
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GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016482-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, GENERAL MOTORS DO 

BRASIL LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Preliminar - Ilegitimidade passiva. Havendo pluralidade 

de réus que integram cadeia de relação de consumo, todos respondem 

solidariamente aos danos causados ao consumidor, razão pela qual deve 

ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, por força dos artigos 7º, 

parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Ademais, a responsabilidade 

subsidiária do comerciante só se aplica na hipótese de defeito do produto, 

e não no caso de vício com é o do caso em espeque. Rejeito a preliminar. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. O 

reclamante alega que o produto adquirido apresentou vício de qualidade e 

ao tentar a troca do produto, não obteve êxito, permanecendo sem que o 

problema fosse solucionado. A reclamada, em sede de contestação, alega 

que o reclamante adquiriu a bateria intacta, mas que na tentativa de 

substituição do produto foi detectado que a caixa estava danificada, 

responsabilizando o consumidor/autor pelo mau uso do produto, o que ao 

seu ver é causa excludente de responsabilidade. Concordam as partes 

que a causa da inutilidade do produto foi o vazamento, bem como estava o 

bem dentro do prazo de garantia. Cinge-se a questão a ser esclarecida se 

houve culpa do consumidor ou o produto foi adquirido com vício oculto. 

Pois bem. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Aliás, se 

vislumbra a solução da demanda, através da aplicação da técnica de 

inversão do ônus prova. Trata-se, sim de ônus imperfeito, por que a parte 

à qual foi incumbido o ônus de produzir a prova, não conseguiu, pois a ré 

não demostrou a culpa do autor no dano na caixa danificada, logo, será 

colocada num estado de desvantagem. Assim, evidenciada a existência 

de cobertura securitária para o componente que apresentou vício de 

qualidade, (bateria), no prazo de garantia do produto, de rigor a 

condenação da ré em substituí-lo ou indenizar o autor no valor do produto 

viciado, sendo cabível in casu, a devolução do valor. Conforme disposto 

no artigo 18 do CDC, a responsabilidade dos fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis é solidária e objetiva, razão pela qual 

deveriam as partes Rés, ter realizado a substituição do produto por outro 

da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou, ainda, após o 

decurso do prazo para sanatória – 30 dias – atender a quaisquer das 

alternativas, cuja escolha é do consumidor - § 1º do artigo 18 do CDC. Por 

outro lado, o simples descumprimento contratual sem que haja prova de 

qualquer dano à personalidade do autor ou à sua honra, não acarreta 

dano imaterial compensável. Isso posto, e o que mais consta dos autos do 

processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na exordial para: - condenar as partes Rés, solidariamente a PAGAR à 

parte autora o valor R$ 304,00(trezentos e quatro reais), corrigido 

monetariamente, a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias, 

com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 

6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação – mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos 

do Código Civil). Autorizo aos fornecedores o resgate do produto 

defeituoso, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor, que 

deverá ser feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a 

publicação do decisum, sob pena de, não o fazendo nesse período e 

decorrendo a mora de culpa do fornecedor, perda em favor do 

consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem após o 

decurso do termo ad quem – art. 84, § 5º, do CDC, uma vez que, diante da 

situação concreta, evidenciou-se a impossibilidade de substituição do 

produto, restando a restituição de valores. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95. Cátia Simone Branco Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014473-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JARBAS BATISTA DUARTE 

PINHEIRO RODRIGUES REQUERIDO: CIN EDUCACIONAL S.A Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, em vista da desnecessidade de produção 

de prova em Audiência (art. 355, I, do CPC). Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação 

de conhecimento com pedido de indenização por danos morais, em virtude 

de a parte Reclamada ter efetivado protesto de título em nome da parte 

Autora, no Cartório do de Registro Civil de Várzea Grande, oriundos de 

débitos reconhecidamente em atraso pela Reclamante, adimplidos em 

parcelamento. Portanto, é incontroversa a existência de relação jurídica 

entre as partes, bem como confessa a parte Autora que esteve 

inadimplente. É bem verdade que a parte Reclamante procedeu a 

negociação e adimpliu a dívida que deu causa ao protesto. Porém, de fato, 

o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), 

sendo que o posterior pagamento do título pelo devedor, não retira o ônus 

daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório 

competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, 

AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS). Incumbe ao devedor, 

quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência 

do credor, promover o levantamento do registro do protesto (AgRg no 

AREsp 217161 SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, 

julgado em 13112012, DJe 21112012). Legitimamente protestado o título de 

crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de 

providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo 

irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em 

dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012). 

Salienta-se ainda que a parte ré demonstrou a emissão e envio da Carta 

de Anuência, o que demonstrou não houve obstáculo para o ato. Logo, no 

presente caso, caberia à devedora, providenciar a baixa do protesto em 

cartório, arcando com as custas de tal providência. Portanto, não há que 

se falar em dano moral posto que a própria parte Reclamante deu causa 

ao registro dos protestos, pelo seu adimplemento tardio do avençado em 

contrato. Isto posto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, resolvo o 

mérito e julgo improcedente os pedidos contidos na peça exordial. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018884-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: POLIANA BEAL REQUERIDO: 

KROTON EDUCACIONAL S/A, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de 

direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, 

conforme art. 370 do NCPC, o que autoriza o julgamento antecipado do 

mérito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 
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Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

reclamada. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte reclamante. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a parte reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte reclamante nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) Declarar inexigível os débitos mencionados na inicial e, 2) 

Condenar as reclamadas a pagarem ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso (12/08/2019). Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018109-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DE FATIMA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018109-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANA DE FATIMA DIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 28609349 - 

Estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018628-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE LEITE DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018628-70.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOANICE LEITE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada apresentou 

Contestação, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda 

decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque a 

negativação revela apenas o exercício regular do direito. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “cadastro 

de revendedor autônomo”, estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação 

com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Bem como os pedidos realizadores pela autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade 

do débito em questão, entendo pela licitude 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. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017781-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GARVAO DE MELO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017781-68.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATEUS GARVAO DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa 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. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 
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extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018838-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RODRIGUES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018838-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIA RODRIGUES DE LARA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 
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intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019600-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA JANDAIA DE ALMEIDA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019600-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA JANDAIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 
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entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004314-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DE ARRUDA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004314-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: OSVANIL DE ARRUDA 

MARCONDES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

negativação indevida por débito que aduz desconhecer. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Conforme se colhe dos autos, a parte 

reclamante requer a desistência da demanda (ID 29035430), postulando 

pela sua homologação. III - DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO pela 

homologação da desistência e julgando extinto o feito sem resolução do 

mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do CPC. 

Arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos e legais 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 que, por sua 

vez, homologou o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII 

do CPC. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016492-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO AQUINO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016492-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRACILIANO AQUINO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 
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consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014376-24.2019.8.11.0002. INTERESSADO: IRANI SIMOES LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 
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Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015020-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CREUZENI MIRANDA 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 
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sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016633-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016633-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE RONDON 

SEGANTINE REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a repetição de indébito 

cumulada com indenização por danos morais em desfavor da Reclamada, 

ao argumento de defeituoso prestação de serviço. Alega que no dia 

28/02/2019 realizou uma compra no valor de R$ 163,10 (cento e sessenta 

e três reais e dez centavos), realizando o pagamento por meio do cartão 

de crédito fornecido pela própria Ré, bem como teria solicitado o 

parcelamento em três vezes sem juros. Todavia, afirma que realizava o 

pagamento junto a loja, quando teria observado que a compra realizada 

havia sido parcelada em oito vezes e com incidência de juros. Argumenta 

que tentou solucionar o impasse administrativamente, porém sem sucesso, 

razão pela qual ajuizou a presente demanda. A Reclamada, por seu turno 

contesta tempestivamente, alegando no mérito a regularidade do 

parcelamento e dos juros aplicado. Realizada audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Isto porque, 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. No presente caso, a Reclamante não trouxe 

aos autos documentos capazes de conduzir a procedência dos pedidos 

de danos materiais e nem a ocorrência de fatos capazes de causar lesão 

a direitos da personalidade. Narra a autora que no dia 28/02/2019 realizou 

uma compra no valor de R$ 163,10 (cento e sessenta e três reais e dez 

centavos) parcelado em três vezes. No entanto, o cupom fiscal 

apresentado pela autora está ilegível, não sendo possível afirmar o valor 

da compra, muito menos a forma de pagamento. Por outro norte, a 

Reclamada afirma que a compra realizada no dia 28/02/2019 foi, na 

verdade, no valor de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze 

centavos) e parcelado em oito vezes com juros. Para tanto, apresentou 

imagens da propaganda de parcelamento ofertado em oito vezes sem 

juros, bem como o extrato das faturas do Reclamante. Ademais, destaco 

que compete ao consumidor, no ato da compra, certifica-se quanto a 

forma de pagamento escolhido, bem como, no presente caso, comprovar 

que a cobrança ocorreu de modo diverso do contratado. Assim, não tendo 

a Reclamante logrado êxito em comprovar que a Ré tenha cometido ato 

ilícito, não há que se falar em repetição de indébito, muito menos em danos 

morais. Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, 

julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014830-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014830-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WASHINGTON ALVES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação 

em que a causa de pedir reside na alegação de negativação indevida por 

débito que aduz desconhecer. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 

Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante requer a desistência da 

demanda (ID 28549208), postulando pela sua homologação. III - 

DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO pela homologação da desistência e 

julgando extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com forte na 

norma do art. 485, inciso VIII do CPC. Arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos e legais 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 que, por sua vez, homologou o pedido de desistência e julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito, o que faço com forte na norma do 

art. 485, inciso VIII do CPC. II. Considerando que desta decisão não cabe 

recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo 

requerimentos ou providências de responsabilidade da Secretaria, 

arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016027-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS OLIVEIRA SIMAO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016027-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATEUS OLIVEIRA SIMAO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 
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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. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 27375918 e 27375919 - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008191-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA DA SILVA DUARTE (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008191-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: THAYNA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 
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culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010574-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON MALAQUIAS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010574-18.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ADMILSON MALAQUIAS DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 28964002 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 
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os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017704-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017704-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA MARIA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 
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as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017727-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA LOPES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017727-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCINEIA LOPES DE FRANCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015734-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LACERDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (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 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015734-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON LACERDA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque é inviável a realização de qualquer pericia, 

uma vez que, consta no termo de ocorrência apresentado pela Ré que 

houve a regularização da unidade consumidora. Alega a parte Reclamante 

em sua exordial que é titular da Unidade Consumidora nº 6/788657-5. 

Afirma a UC era utilizada por 12 quitinetes, no entanto, em agosto de 2018 

teria realizado projeto junto a Reclamada a realizado a instalação de 12 

medidores, individualizando o consumo. Narra que foi surpreendido com a 

cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 6.612,46 (seis mil 

seiscentos e doze e quarenta e seis centavos), referente a recuperação 

de consumo do mês 08/2018 à 04/2019, pois o período em que a Ré alega 

desvio de consumo é o período em que houve a individualização das 

quitinetes, razão pela qual houve a diminuição no consumo da UC nº 

6/788657-5. Argumenta ainda que além da cobrança ser indevida, a Ré 

procedeu com a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC n. 

6/788657-5. Desse modo, pugna liminarmente a religação da UC n. 

6/788657-5 e, no mérito, pela declaração de inexistência dos débitos 

mencionados, bem como a condenação da reclamada ao pagamento da 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou defesa, na qual alega 

que o valor cobrado trata-se de uma diferença de consumo apurada em 

decorrência de irregularidades encontradas na unidade consumidora. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte Reclamante. Pois bem. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entrementes, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora, além de seguir todo o procedimento determinado 

pela ANEEL. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor 

importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. 

No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da 

cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em 

medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo em seu artigo 137. Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho 

que a documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a 

embasar a cobrança no valor total de R$ 6.612,46 (seis mil, seiscentos e 

doze reais e quarenta e seis centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento. Isso porque, restou devidamente 

comprovado pela parte Autora que houve a aprovação da Ré para 

instalação de 11 unidades novas no imóvel (id n. 25354793), bem como é 

possível observar nas faturas acostadas no id n. 25354797 que o 

consumo nas novas unidades iniciou em agosto de 2018, ou seja, no 

período em que a Ré alega que teria havido o desvio de consumo. Assim, 

no presente caso, além do termo de inspeção e ocorrência, a Reclamada 

não traz qualquer prova que possa corroborar a sua tese de recuperação 

de consumo. Ademais, a Ré não trouxe qualquer informação acerca da 

aprovação do projeto e inicio da cobranças das novas unidades 

consumidoras. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da 

concessionária Reclamada, sendo certo que a verificação unilateral de 

irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, constituir 

obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria 

existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: 

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A 

DIFERENÇA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS 

DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA 

ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – 

RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, 

PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se 

mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de 

energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido 

demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, 

tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL.“A responsabilidade por danos causados 

aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao 

consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser 

imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo 

único). (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da concessionária 

de energia elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que 

regem a espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, 

tanto no que se refere à suposta constatação da autoria da violação do 

medidor, quanto à apuração final do quantum do débito, pois conforme já 

explanado, as argumentações da parte Autora são verossímeis diante das 

provas produzidas. Ademais, cabe destacar que muito embora a empresa 

Reclamada alegue que o débito é decorrente da recuperação de consumo, 

observo que após a realização da vistoria e regularização do suposto 

desvio em 01/04/2019, a unidade consumidora permaneceu registrando 

consumo baixo, conforme consta no histórico apresentado pela própria 

Reclamada (ID n. 28328992). Por conseguinte, vislumbra-se descabida a 

cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, porquanto a 

suposta irregularidade do aparelho medidor da energia, por si só, não 

pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da unidade 

consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a interrupção 

da prestação do serviço, se não houver prova de que a irregularidade no 

medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para impedir a correta 

aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais 

como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha 

na prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade 

objetiva (art. 14, do CDC). Por conseguinte, os débitos em questão devem 

ser declarados inexistentes pelos fatos já expostos. Pleiteia o requerente 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, em razão da cobrança indevida, bem como por ter tido o seu 
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fornecimento suspenso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, 

para confirmar a liminar deferida e: 1. Declarar inexistente os débitos no 

valor total de R$ 6.612,46, (seis mil, seiscentos e doze reais e quarenta e 

seis centavos), referente a recuperação de consumo apurado em abril de 

2019; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ambos a partir desta data. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013016-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEY PAIVA MONTEIRO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013016-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILEY PAIVA MONTEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e 

de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, conforme art. 355, inc. I, do 

CPC. Indefiro a preliminar de conexão arguida, uma vez que não foi 

localizada outra demanda em nome do Autor no sistema Pje. Indefiro 

também as demais preliminares arguidas por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração 

de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, 

que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 
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adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(12/12/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014378-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI SIMOES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014378-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRANI SIMOES LEITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. A parte reclamante, intimada validamente, para comparecer à 

Sessão de Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência 

até a abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. 

Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 

de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017209-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADANES REGINA MENDES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017209-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADANES REGINA MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. 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, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos 

autos o “instrumento particular de assunção e confissão de divida” e 

documento pessoal apresentado no ato (ID nº 28915125), além do 

histórico de contas. O contrato está devidamente assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a 

assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Assim, entendo que resta comprovado nos autos a 

existência da relação jurídica, por meio do instrumento de confissão de 

divida. Além disso, cabe destacar que muito embora a Autora alegue 

necessidade de pericia grafotécnica, observo que o documento pessoal 

apresentado no ato da renegociação é o mesmo documento apresentado 

na exordial, sendo que, inclusive, a cópia da Reclamada é mais nítida. 

Portanto, pelas provas produzidas entendo estar comprovado o vinculo 
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jurídico entre as partes, bem como a legitimidade do débito em questão, 

logo, entendo pela licitude 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. Com efeito, sendo legítimos tanto 

a relação contratual quanto o débito em questão, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, certamente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017676-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MURILLO DE CASTRO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017676-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO MURILLO DE CASTRO 

LIMA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Código 

de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017803-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE PAULA MENDES (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017803-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILSON DE PAULA MENDES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 403 de 587



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. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 29087038 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018542-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018542-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA HELENA DE SOUSA 

FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. A parte reclamante, intimada validamente, para 

comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não justificou 

sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto 

o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 

9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 

de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017572-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017572-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCILA DA SILVA FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e 

de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, conforme art. 355, inc. I, do 

CPC. A Reclamada articulou preliminar de prescrição sob o argumento de 

que deve ser aplicado ao caso o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, 

do CC. Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, deve ser 

aplicado ao presente caso o artigo 27 do CDC, bem como o artigo 206, 

§5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de cinco anos, razão 

pela qual rejeito a preliminar arguida. Indefiro também as demais 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 
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demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(21/03/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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CARLOS ALBERTO BENTO GOMES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006831-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BENTO 

GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. A parte Autora NÃO apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 
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negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido da credora “Itau Unibanco S/A”, o que pode ser 

facilmente visualizado no comprovante anexo no id n. 28988454. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante 

não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(27/12/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019354-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE CAMPOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Isso porque cumpria à 

Reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar vistorias e 

elaborar laudos, comprovando a tese do aumento do consumo de energia 

pela parte Reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia 

técnica especifica. Carência da Ação: Diante dos documentos acostados 

pela parte Reclamante (histórico de consumo) resta demonstrada a 

discrepância no consumo dos meses anteriores ao mês em litigio, deste 

modo, rejeito a preliminar de carência da ação. Mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual 

visa a correção do valor das faturas geradas na Unidade Consumidora de 

sua titularidade, referente aos meses de outubro/2019 e novembro/2019, 

cujo montante se mostrou exorbitante em relação à media de seu 

consumo. Afirma o Reclamante que procurou o PROCON para solução do 

litigio, porém a Ré teria alegado a regularidade na cobrança. Desse modo, 

pugna pelo refaturamento dos meses que destoam do seu consumo médio 

(outubro e novembro), bem como a condenação da Ré em danos morais. 

Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal e argumenta que a medição do 

consumo da energia elétrica da UC em questão fora feita de maneira 

escorreita e não merece qualquer correção. Por conseguinte, crendo na 

inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo julgamento improcedente 

dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não merece proceder. A análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que houve 

cobrança de consumo de energia elétrica que destoa do valor médio de 

consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a título de 
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argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, aduz que 

as faturas questionadas são provenientes da regular leitura do medidor. 

Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, tentando 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua própria 

medição, o que retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a 

propriedade de convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa 

o campo das meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação 

do alegado. A discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos 

meses de outubro/2019 e novembro/2019, em comparação com os meses 

anteriores e posteriores, deixam aflorar as inconsistências no agir da 

Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem em 

exigência de valores que advieram de procedimentos realizados ao 

arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que ofende a 

dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de 

ter suspenso um serviço público essencial, como se qualifica a energia 

elétrica. Com relação ao pedido de revisão da fatura, ora questionada, da 

análise da documentação que instrui os autos permite constatar que 

houve cobrança de valor que não encontra justificativa plausível à vista do 

histórico de consumo da parte Reclamante. A empresa Reclamada 

argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as normas que 

regem a espécie, além de que, pelo fato de ser uma concessionária, sua 

atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, 

os quais devem ser estritamente cumpridos por seus agentes na 

prestação dos serviços inerentes à concessão. Em se tratando de relação 

de consumo, e alegando a parte Autora que não consumiu a energia 

apontada pela concessionária, caberia à Reclamada comprovar o 

ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. Isto porque 

em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que 

justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à Concessionária, devendo ser revisada a cobrança dos 

débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer regularidade no medidor de consumo da unidade consumidora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade 

pretendida, bem como a determinação de refaturamento das faturas dos 

meses de outubro e novembro de 2019, pela média dos meses anteriores. 

Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. 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 

tentou solucionar a questão administrativamente, por meio do PROCON, 

porém sem sucesso. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Por fim, é evidente que a Reclamante suportou o 

pagamento de energia superior ao seu consumo médio por falha na 

prestação de serviço da concessionária, sendo devida a restituição, 

contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. 

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: 1. 

DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda ao imediato 

refaturamento das faturas referente aos mês de outubro e novembro de 

2019, no percentual da média consumida nos últimos 3 meses anteriores 

ao aumento da unidade consumidora (julho, agosto e setembro de 2019); 

2. CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contados a partir da sentença. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019847-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENEIA DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019847-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILSENEIA DA COSTA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência 

do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Isso porque cumpria à 

Reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar vistorias e 

elaborar laudos, comprovando a tese do aumento do consumo de energia 

pela parte Reclamante, não havendo, portanto, necessidade de perícia 

técnica especifica. Carência da Ação: Diante dos documentos acostados 

pela parte Reclamante (histórico de consumo) resta demonstrada a 

discrepância no consumo dos meses anteriores ao mês em litigio, deste 

modo, rejeito a preliminar de carência da ação. Mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual 

visa a correção do valor das faturas geradas na Unidade Consumidora de 

sua titularidade, referente aos meses de setembro/2019 e outubro/2019, 

cujo montante se mostrou exorbitante em relação à media de seu 

consumo. Afirma que entrou em contato com a Ré por diversas vezes, 

porém apenas foi informada da regularidade na cobrança. Ainda, narra 

que teve seu fornecimento de energia elétrico suspenso em decorrência 

da fatura exorbitante. Desse modo, pugna pelo refaturamento dos meses 

que destoam do seu consumo médio (setembro e outubro), bem como a 

condenação da Ré em danos morais. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo legal e 

argumenta que a medição do consumo da energia elétrica da UC em 

questão fora feita de maneira escorreita e não merece qualquer correção. 

Afirma a legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica, em 

razão do inadimplemento da fatura. Por conseguinte, crendo na 

inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou pelo julgamento improcedente 

dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação não merece proceder. A análise 

da documentação que instrui os autos permite constatar que houve 

cobrança de consumo de energia elétrica que destoa do valor médio de 

consumo devidamente comprovado. A Reclamada, a título de 

argumentação para rebater as alegações da parte Reclamante, aduz que 

as faturas questionadas são provenientes da regular leitura do medidor. 

Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, tentando 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua própria 

medição, o que retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a 

propriedade de convencer. Noutras palavras, a Reclamada não ultrapassa 

o campo das meras alegações, pois não trouxe aos autos a comprovação 

do alegado. A discrepância da quantidade de energia elétrica faturada nos 

meses de setembro/2019 e outubro/2019, em comparação com os meses 

anteriores e posteriores, deixam aflorar as inconsistências no agir da 

Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, porque se constituem em 

exigência de valores que advieram de procedimentos realizados ao 

arrepio da forma prescrita na legislação de regência, o que ofende a 

dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança quanto à possibilidade de 

ter suspenso um serviço público essencial, como se qualifica a energia 

elétrica. Com relação ao pedido de revisão da fatura, ora questionada, da 

análise da documentação que instrui os autos permite constatar que 

houve cobrança de valor que não encontra justificativa plausível à vista do 

histórico de consumo da parte Reclamante. A empresa Reclamada 

argumenta que os valores cobrados estão de acordo com as normas que 

regem a espécie, além de que, pelo fato de ser uma concessionária, sua 

atuação é regulada por lei e pelos atos normativos do Poder Concedente, 

os quais devem ser estritamente cumpridos por seus agentes na 

prestação dos serviços inerentes à concessão. Em se tratando de relação 

de consumo, e alegando a parte Autora que não consumiu a energia 

apontada pela concessionária, caberia à Reclamada comprovar o 

ocorrido, mediante a observância do devido processo legal. Isto porque 

em tais situações, verifica-se a ocorrência de fato excepcional que 

justifica a inversão do ônus da prova, consoante doutrina de NELSON 

NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da 

prova pode ocorrer em duas situações distintas: a) quando o consumidor 

for hipossuficiente; b) quando for verossímil sua alegação. As hipóteses 

são alternativas, como claramente indica a conjunção ou expressa na 

norma ora comentada. A hipossuficiência respeita tanto à dificuldade 

econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do 

ônus de provar fatos constitutivos de seu direito” (Código de Processo 

Civil Comentado. São Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de 

raciocínio, considerando que não há comprovação nos autos de qualquer 

prática irregular por parte da Reclamante que teria dado ensejo ao 

aumento do consumo nos meses questionados, incumbência que, 

repita-se, cabia à Concessionária, devendo ser revisada a cobrança dos 

débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer regularidade no medidor de consumo da unidade consumidora. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade 

pretendida, bem como a determinação de refaturamento das faturas dos 

meses de setembro e outubro de 2019, pela média dos meses anteriores. 

Pleiteia o requerente a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. 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 

tentou solucionar a questão administrativamente junto a Ré. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade, além disso a Reclamante teve seu fornecimento de 

energia elétrica suspenso decorrente das faturas em litigioso. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor, razão pela qual entendo como justa e razoável o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, é evidente que a Reclamante suportou 

o pagamento de energia superior ao seu consumo médio por falha na 

prestação de serviço da concessionária, sendo devida a restituição, 

contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé. 

Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para 

confirmar a liminar deferida: 1. DETERMINAR que a empresa Reclamada 

proceda ao imediato refaturamento das faturas referente aos mês de 

setembro e outubro de 2019, no percentual da média consumida nos 

últimos 3 meses anteriores ao aumento da unidade consumidora (junho, 

julho e agosto de 2019); 2. CONDENAR a empresa Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da 

sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 
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etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020362-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020362-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA SILVIA NUNES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos (id. n. 28891578), 

que a parte Autora requereu a desistência do presente feito. É o Breve 

Relato. Decido. O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 

90 – A desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo 

para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, o pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013296-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AULINETE CATARINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013296-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AULINETE CATARINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação 

em fase de cumprimento de sentença, com petição acosta no 

ID.28858283, em que a parte Autora requer a expedição de Alvará para 

levantamento dos valores depositados em Juízo. Compulsando 

atentamente os autos, o pedido merece prosperar. Vejamos. 

Considerando que contam dos autos o comprovante de depósito no ID. 

28803802, e, que o advogado da Requerente possui procuração 

específica e atualizada para levantamento de valores (ID.24264334), 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento, observando-se o artigo 450 §3º da 

CNGC, in verbis: “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Uma vez expedidos o alvará, INTIME-SE a parte requerente 

desta decisão. Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito. Realizado o levantamento dos valores, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. Sem custas e 

honorários advocatícios. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. À submissão do Juiz de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019770-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BARBOSA DA SILVA CONCEICAO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019770-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIANE BARBOSA DA 

SILVA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 
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Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, sendo suficientes para a solução da demanda as provas 

documentais já amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. MÉRITO A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte 

reclamada, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que com os documentos anexados, (CONTRATO), devidamente assinado 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, o que comprova a 

relação jurídica, bem como justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018518-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZEMIR OLIVEIRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018518-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALZEMIR OLIVEIRA DE 

MEDEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante e alega, ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que a restrição é decorrente de serviço contratado pela 

reclamante, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

contrato assinado pela parte reclamante, ou qualquer outro meio idôneo de 

prova, comprovando a contratação dos serviços prestados pela empresa 

que cedeu créditos à parte reclamada. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. No que concerne aos 

danos morais, em análise a declaração juntada nos autos, verifica-se que 

apesar de ser o registro feito pela parte reclamada o primeiro a constar no 

extrato, em prazo curto de tempo foi novamente efetuado outro registro 

em nome da autora, o que não se tem notícias de ser ilegítimo. Assim, deve 

tal fato refletir na determinação do quantum indenizatório, sendo o 

suficiente nesta demanda o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

a) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do registro (10.11.2018), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação; b) Declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

reclamante das entidades de restrição ao crédito. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 
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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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019197-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO SILVIO ALVES DOS SANTOS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019197-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRO SILVIO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. Prefacialmente é imperioso desenredar que 

in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, sendo suficientes para a 

solução da demanda as provas documentais já amealhadas aos autos, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e 

CPF nos cadastros e registros de inadimplentes. Alega que jamais 

contratou com a parte reclamada, nada justificando o encaminhamento do 

seu nome e CPF ao rol de consumidores inadimplentes. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos dados 

cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, posto que com os documentos anexados, (CONTRATO), 

devidamente assinado pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 

pessoais, o que comprova a relação jurídica, bem como justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Trouxe a parte ré comprovante de endereço e cópia de 

documentos pessoais apresentados pelo consumidor/autor no momento 

da contratação. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte 

reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da parte reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019349-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019349-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA MARIA DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante e alega, ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que a restrição é decorrente de serviço contratado pela 

reclamante, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 
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contrato assinado pela parte reclamante, ou qualquer outro meio idôneo de 

prova, comprovando a contratação dos serviços prestados pela empresa 

que cedeu créditos à parte reclamada. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. No que concerne aos 

danos morais, em análise a declaração juntada nos autos, verifica-se que 

apesar de ser o registro feito pela parte reclamada o primeiro a constar no 

extrato, em prazo curto de tempo foi novamente efetuado outro registro 

em nome da autora, o que não se tem notícias de ser ilegítimo. Assim, deve 

tal fato refletir na determinação do quantum indenizatório, sendo o 

suficiente nesta demanda o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

a) Condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, 

R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

do registro (10.10.2017), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação; b) Declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

reclamante das entidades de restrição ao crédito. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018972-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDRE 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:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018972-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA ANDRE DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 

no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

PATRICIA ANDRE DA SILVA em desfavor de OI S.A. Sem preliminares 

merecedoras de análise, passo a analisar o mérito. A parte Requerente 

pretende ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos, 

apresentando defesa no prazo legal, informando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo, vez que a Requerente, teve serviços utilizados, 

vide histórico de chamadas e constam faturas que deixou de efetuar o 

pagamento. No presente caso, ressai dos prints do sistema da parte 

Requerida colacionados aos autos, que o número contrato era de telefonia 

fixa, sendo que o endereço atribuído à parte Requerente é idêntico ao 

endereço que essa parte apresentou como seu local de moradia. 

Demonstrou ainda, a parte Requerida, que por certo período de tempo 

foram efetuados pagamentos dos serviços utilizados e reciprocidade de 

ligações. Ora, como pode a parte Autora alegar que desconhece tais 

débitos, se recebeu faturas em sua própria residência? Salienta-se, por 

último, que há registro no sistema da concessionária de telefonia ré, vários 

pagamentos feitos pelo consumo dos serviços, identificação de número de 

celular de parentes próximos, o que afasta a hipótese de fraude. Portanto, 

o conjunto probatório contido nos autos permite concluir pela efetiva 

contratação dos serviços fornecidos pela parte Requerida; bem como, 

pela efetiva utilização dos serviços e regularidade não apenas dos 

débitos, mas também da inscrições ora discutidas. Agregado a isso, 

observa-se que em impugnação a parte autora não ilidiu especificamente 

os argumentos trazidos pela Requerida. Esta ação configura sim, 

verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente pretende ser 

premiada com a condenação da parte Requerida em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a 

imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao 

pagamento dos débitos em aberto R$ R$ 794,34 (setecentos e noventa e 

quatro reais e trinta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida. 

Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 
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Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019709-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019709-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EVERSON DONATO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

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

deve-se levar em consideração os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre 

outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo 

qual passo ao julgamento. Trata-se de reclamação cível com pedido de 

danos morais promovida por EVERSON DONATO DE SOUZA em desfavor 

de OI S.A. Sem preliminares merecedoras de análise, passo a analisar o 

mérito. A parte Requerente pretende ver a parte Requerida condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por indevido encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos 

cadastros e registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos 

junto a Ré, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. De início cabe destacar que à presente 

lide aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante 

a existência de relação de consumo entre as partes. A controvérsia da 

presente demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

A parte Requerente nega, em sua demanda a existência de relação 

jurídica com a parte Requerida; portanto, era ônus desta a prova da 

efetiva contratação que originou o débito inscrito em cadastro de 

inadimplentes em observância aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que 

se desincumbiu nos autos, apresentando defesa no prazo legal, 

informando que o débito ensejador da negativação é legítimo, vez que a 

Requerente, teve serviços utilizados e constam faturas que deixou de 

efetuar o pagamento. No presente caso, ressai dos prints do sistema da 

parte Requerida colacionados aos autos, que o número contrato era de 

telefonia fixa/Internet Banda Larga, sendo que o endereço atribuído à 

parte Requerente é idêntico ao endereço que essa parte apresentou como 

seu local de moradia. Demonstrou ainda, a parte Requerida, que por certo 

período de tempo foram efetuados pagamentos dos serviços utilizados. 

Ora, como pode a parte Autora alegar que desconhece tais débitos, se 

recebeu faturas em sua própria residência? Salienta-se, por último, que há 

registro no sistema da concessionária de telefonia ré, que o serviço ficou 

ativo durante o período de 12/07/2017 a 19/01/2018. Portanto, o conjunto 

probatório contido nos autos permite concluir pela efetiva contratação dos 

serviços fornecidos pela parte Requerida; bem como, pela efetiva 

utilização dos serviços e regularidade não apenas dos débitos, mas 

também da inscrições ora discutidas. Esta ação configura sim, verdadeira 

aventura jurídica onde a parte Requerente pretende ser premiada com a 

condenação da parte Requerida em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a imprudência da 

parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte Requerida. Os 

autos evidenciam que a conduta da parte Requerida nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

Requerente, não quitou o débito aberto com a parte Requerida, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte Requerente aos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 311,03 (trezentos e onze reais e três centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte Requerente 

como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,0% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, verba que será paga em benefício 

dos procuradores da Requerida. Com amparo no que preconiza o artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013780-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013780-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RENAN DA SILVA SANTANA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, 

proposta por RENAN DA SILVA SANTANA em face de MRV ENGENHARIA, 

diante de suposta interrupção do serviço de fornecimento de gás. 

Preliminar – Decadência. Rejeito a alegação de decadência. Aqui não se 

reclama pela prerrogativa de vicio oculto, prevista no artigo 26, § 3º do 

CDC. O que o reclamante pretende é indenização por danos morais por 

fato de serviço. Este direito prescreve em 05 (cinco) anos, nos moldes do 

artigo 27 da Lei 8.078/90. Mérito No mérito, entendo que os pedidos do 

autor são parcialmente procedentes. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Afirma o Requerente que teve seu fornecimento de gás suspenso 

totalmente no período de 21/11/2016 até o dia 18/12/2016, em razão da 

constatação de falha no sistema de distribuição de gás no Condomínio. 

Alega que tal fato lhe causou diversos transtornos. A Reclamada 

apresentou contestação tempestivamente, oportunidade em que afirma 

ausência de responsabilidade pelos danos suportados, tendo em vista que 

competia a administração do condomínio renovar anualmente o alvará junto 

ao Corpo de Bombeiros atestando que as instalações físicas do 

empreendimento estavam de acordo com as normas vigentes, realizando o 

teste de estanqueidade a cada 12 meses. Alega ainda ausência de 

responsabilidade com a parte autora, vez que não restou comprovado que 

a mesma tenha sofrido qualquer abalo pela alegada interrupção. Pois bem. 

A responsabilidade da reclamada, como fornecedora de serviços, é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

parte reclamante. Incontroverso que houve interrupção do fornecimento 

de gás no móvel do requerente, durante o período alegado na inicial. O 

Reclamante apresentou fatura de energia elétrica da época dos fatos, 

demonstrando que residia no imóvel quando ocorreu a suspensão, bem 

como apresentou fatura atualizada para comprovar que ainda reside no 

apartamento. Por outro lado, na contestação a empresa reclamada 

limitou-se em argumentar que a responsabilidade pelos transtornos 

ocasionados é de responsabilidade do condomínio, contudo, conforme 

e-mail anexado a inicial, a empresa reclamada não prestou a assistência 

necessária (informações técnicas – projeto) para que os problemas no 

fornecimento fossem solucionados brevemente. Logo, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço da requerida, eis que 

esta deu causa à interrupção do serviço de distribuição de gás à 

residência do autor, no período aludido na inicial. Neste sentido, verbis: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. 

CONSTRUTORA. VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO DO 

ABASTECIMENTO POR 21 DIAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA 

PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM REDUZIDO. (...) Legitimidade passiva da ré. Responsável pelo 

empreendimento que apresentou o vício construtivo. Incompetência dos 

Juizados Especiais Cíveis em razão do valor atribuído à causa afastada. 

Pretensão indenizatória dentro dos limites de competência. Falta de 

interesse de agir não demonstrado. Petição inicial instruída com 

documentos hábeis e suficientes ao deslinde do feito. Incontrovérsia 

acerca do vazamento de gás, bem como da suspensão do fornecimento 

do serviço. Responsabilização civil da demandada configurada. Danos 

morais evidenciados. Transtornos advindos da suspensão do 

abastecimento de gás no apartamento dos demandantes que são frutos 

da insegurança gerada pelo empreendimento construído, após a 

ocorrência do fato Vazamento que é fato inadmissível, considerando, 

sobretudo, o tempo de construção da obra. (...). (Recurso Cível Nº 

71005961503, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/06/2016). Destaquei. No 

pertinente aos danos morais, sua reparação é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186, do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, uma vez que, no 

presente caso, restou patente a desídia da parte reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte reclamante, em razão da falha na prestação do serviço 

pela reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica 

do prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018230-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY ZIELASKO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018230-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONNY ZIELASKO JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei nº 9.099/1995. DECIDO. Prefacialmente 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, 

sendo suficientes para a solução da demanda as provas documentais já 

amealhadas aos autos, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, 

ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Trata-se de ação proposta pela parte 

promovente em face da parte promovida, objetivando a condenação da 

parte ré na obrigação de restabelecer o funcionamento de cartão de 

crédito que encontra-se cancelado e o recebimento de indenização por 

dano moral em razão do suposto ato ilícito praticado pela ré. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. No caso dos 

autos, a parte promovente alegou na inicial que seu cartão de crédito foi 

cancelado indevidamente, ainda que estivesse com todas as faturas 

adimplidas. Reforça, que ao buscar contato com a promovida, foi lhe 

informado que o plástico estava temporariamente bloqueado, e que seria 

lhe fornecido outro exemplar. Desta feita, a parte autora não agiu com a 

lisura que se espera ao pleitear direito sem, contudo, apresentar todos as 

nuances do fatos sobre o qual busca a tutela jurisdicional. De fato, com a 

apresentação da contestação, restou evidente que o autor, em data 

anterior, no processo n. 1015284-81.2019.8.11.0002, alegou ter sido 

vítima de fraudadores em compra feita com o referido cartão. Fatos, estes 

que não foram mencionados nesta inicial pelo promovente. Em verdade, o 

cancelamento do cartão é o mínimo que se espera diante de clonagem, 

cuja intenção é proibir novas compras e prejuízos a 

consumidor/fornecedor. Importante que se diga que ainda que estejamos 

sobre a égide de uma relação de consumo incumbe a parte promovente 

trazer aos autos a verdade sobre os fatos, o que não se denota no caso. 

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 77 e incisos do CPC, é dever das 

partes e de todos aqueles que atuam no processo expor os fatos 

conforme a verdade e proceder com lealdade e boa-fé, o que não foi 

observado pela promovente. Isso porque, não faz o menor sentido, o autor 

buscar em um processo o reconhecimento da ocorrência de compra 

fraudulenta, requerer devolução de valores e após pouco mais de 01 (um) 

mês, intentar nova ação declarando-se vítima de algo que sabidamente 

conhecia o motivo, além de buscar nesses autos nova condenação em 

devolução de valores, cujo montante já foi determinada a devolução nos 

autos supra citado. Por tais razões, a pretensão principal não pode ser 

acolhida, pois, não se desincumbiu a parte autora de fato constitutivo de 

seu direito e, sim, restou demonstrada, litigância de má-fé, em que a parte 

promovente, alterou a verdade dos fatos, na tentativa de angariar vultosa 

indenização por danos morais Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados na inicial, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma da fundamentação 

supra, condeno a parte promovente, como litigante de má-fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da promovida. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019733-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019733-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA EVANGELISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de 

débito junto a mesma. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação 

de áudio e relatório de chamadas (ID nº 29126932, 29126933 e 29126935) 

oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte 

Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, 

que era o de oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante consentiu em 

contratar, confirmando todos os seus dados pessoais. A Reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas, entendo não haver qualquer ilícito praticado por parte da 

empresa Reclamada, conforme gravação apresentada. Destaco que há 

informações prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância 

que evidencia que era o autor contratou serviços da reclamada não 

sendo, deste modo, necessária a realização de perícia. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 79,43 (Setenta e nove 

reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017779-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MENDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017779-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE LUIZ MENDES JUNIOR 

REQUERIDO: MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Alega a Reclamante 

que adquiriu da Reclamada o imóvel no Condomínio Parque Chapada dos 

Buritis, Bloco 19, apartamento 101, sendo que, desde que recebeu o 

imóvel teve problemas com infiltração, desbotamento da pintura e 

problemas no azulejo da cozinha. Segue narrando que diversas vezes 

abriu ordem de reparo, no entanto, mesmo após a Ré realizar os reparos, 

as infiltrações nas paredes permanecem. Assim, pugna pela condenação 

da Reclamada na obrigação de reparar os problemas na parede do imóvel 

e ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Realizada a audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. A 

empresa Reclamada apresentou contestação, alegando preliminarmente a 

incompetência do juizado por necessidade de realização pericia no imóvel 

para que seja identificada a causa da infiltração. A Reclamante NÃO 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Analisando os autos, 

imprescindível se faz a realização de perícia para que traga ao juízo 

informações seguras a respeito da origem da infiltração. Isso porque, 

conforme a própria Reclamante alegou em sua inicial, a empresa Ré já 

procedeu com diversos reparos, porém até o momento o problema não foi 

solucionado. Nesse sentido RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO. 
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VAZAMENTO. DANOS MATERIAIS NA UNIDADE DO DEMANDANTE. 

INFILTRAÇÃO DECORRENTE DE DEFEITO NAS TELHAS E CALHAS DE 

ESCOAMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

TÉCNICA PARA APURAR OS FATOS ALEGADOS E A EXTENSÃO DOS 

DANOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71009142647, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 04-02-2020). Destaquei. 

Inquestionável, pois, a necessidade de prova pericial para resolução da 

controvérsia, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível. Pelas 

razões expostas, reconheço a complexidade da causa pela necessidade 

de realização de uma prova pericial no imóvel da Demandante e, assim, 

entendo ser inadmissível a tramitação do feito pelo procedimento 

sumaríssimo, razão pela qual, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

a resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II e IV da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020146-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DA SILVA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020146-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KELLY CRISTINA DA SILVA 

EVANGELISTA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Deixo de 

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

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, conforme art. 370 

do NCPC, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Registro que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do CDC. Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, ainda que 

reconheça que teve pendências financeiras junto a requerida, demonstrou 

a renegociação e pagamento das dívidas. No documento acostado à inicial 

ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada, no valor ínfimo de R$ 3,01 (três reais e um centavos). A parte 

reclamada contesta, reconhecendo que o débito e a negativação foram 

indevidos. Aduz, que a negativação foi retirada antes mesmo da 

propositura da demanda. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

reclamada retirado o nome da parte da autora do registro negativo antes 

do início da demanda, e nesse sentido não há interesse de agir da 

reclamante no que refere ao pedido de retirada do nome dos órgãos 

arquivistas, permanece o direito a compensação pela prática de ato ilícito e 

a declaração de inexigibilidade do débito. Infere-se, que ocorreu a indevida 

negativação dos dados pessoais do reclamante, pois a dívida foi adimplida 

em 2017, sendo feita a negativação em fevereiro de 2019. Ao lado disso, 

conforme histórico de registros da parte autora, em que pese ter a parte 

outras negativações foram anteriores a discutida nesses autos, e no 

momento do registro todas já estavam excluídas. Assim, a inserção do 

nome da parte reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir equívocos que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. No caso chama a atenção da falta de cuidado da parte ré, ao 

negativar o nome da parte autora em valor tão ínfimo, mas que se torna 

irrelevante diante de mácula que gera aos direitos da personalidade, com a 

inserção do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito. Não há 

dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que o reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. pois in re ipsa. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Declarar inexigível os 

débitos mencionados na inicial e, 2) Condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(08/02/2019). Reconhece-se a falta de interesse de agir no tocante ao 

pedido de retirada do nome e CPF da autora dos órgãos de restrição ao 

crédito. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018681-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES TEIXEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018681-51.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADILES TEIXEIRA COELHO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. A parte 

reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida 

ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SCPC, 

alegando não reconhecer os débitos que justificaram tal inscrição. A 

reclamada apresentou contestação, asseverando que o crédito foi 

adquirido por Contrato de Cessão de Créditos com Via Varejo S.A., sendo 

totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada, pois, se 

referem a serviços contratados e não adimplidos. E a parte reclamada 

está com razão, como se vê dos documentos anexados com a 

contestação comprovando a contratação e o débito com a empresa 

Cedente, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Isso porque a parte Ré juntou aos 

autos o contrato originário da dívida objeto dos autos firmado entre o 

consumidor e empresa Cedente, ou seja, houve cessão de créditos. 

Salienta-se, por oportuno, que a assinatura constante do contrato é 

idêntica àquela aposta no documento pessoal da reclamante e demais 

documentos juntados aos autos. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que em razão da inadimplência do consumidor ao 

pagamento dos débitos objeto do instrumento de cessão de crédito, 

tem-se como legítima a inserção do nome da reclamante junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, não há 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. Ademais, restou comprovado nos autos que está ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, bem como a cessão do crédito, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que o 

reclamante, não quitou o débito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome do reclamante aos cadastros da Serasa. Assim 

sendo, julgo improcedentes os pedidos desta reclamação. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 2.730,62 (dois mil setecentos e trinta reais e sessenta e dois 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor 

da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da reclamada. Submeto o presente projeto de sentença à 

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

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016931-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016931-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MIGUEL LUDIO DO ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 
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de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000473-82.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ALCINA DA ROCHA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 
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no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

MARIA ALCINA DA ROCHA em desfavor de OI S.A. Sem preliminares 

merecedoras de análise, passo a analisar o mérito. A parte Requerente 

pretende ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos, 

apresentando defesa no prazo legal, informando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo, vez que a Requerente, teve serviços utilizados, 

e constam faturas que deixou de efetuar o pagamento. No presente caso, 

ressai dos prints do sistema da parte Requerida colacionados aos autos, 

que o número contrato era de telefonia fixa, sendo que o endereço 

atribuído à parte Requerente é idêntico ao endereço que essa parte 

apresentou como seu local de moradia. Demonstrou ainda, a parte 

Requerida, que por certo período de tempo foram efetuados pagamentos 

pelos serviços utilizados, o que afasta a hipótese de fraude. Ora, como 

pode a parte Autora alegar que desconhece tais débitos, se recebeu 

faturas em sua própria residência? Portanto, o conjunto probatório contido 

nos autos permite concluir pela efetiva contratação dos serviços 

fornecidos pela parte Requerida; bem como, pela efetiva utilização dos 

serviços e regularidade não apenas dos débitos, mas também da 

inscrições ora discutidas. Agregado a isso, observa-se que em 

impugnação a parte autora não ilidiu especificamente os argumentos 

trazidos pela Requerida. Esta ação configura sim, verdadeira aventura 

jurídica onde a parte Requerente pretende ser premiada com a 

condenação da parte Requerida em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a imprudência da 

parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por injustificável 

comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte Requerida. Os 

autos evidenciam que a conduta da parte Requerida nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

Requerente, não quitou o débito aberto com a parte Requerida, o que 

justificou o encaminhamento do nome da parte Requerente aos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 579,04 (quinhentos e setenta e nove reais e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da Requerida. Com amparo 

no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015926-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELEONAI GARCIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian. Sustenta que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, alega em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou 

de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 
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estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado da Reclamante, entendo como 

irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do 

Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover 

o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a 

guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016942-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GODINHO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016942-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAEL GODINHO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi mantido 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito quitado, pugnando pela inexistência do 

débito, bem como condenação da Reclamada em danos morais. Carreado 

com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa 

Reclamada apresentou contestação alegando, em suma, a ausência de 

responsabilidade civil em relação ao Reclamante, vez que a inclusão do 

débito é legitima em virtude da inadimplência. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito ou 

que justificasse a sua manutenção nos órgãos de proteção ao crédito. 

Certo é que a parte reclamante apresentou nos autos os boletos pagos em 

10/10/2019, bem como o extrato da negativação emitido após o pagamento 

do débito (05/11/2019), demonstrando que seu nome permanece 

negativado, ou seja, após quase um mês da quitação, a restrição ainda 

permanecia. A manutenção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Reclamante que pugna pela declaração de inexistência do débito, 

objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em 

se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a 

instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 
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nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para 

confirmar a liminar deferida e: 1. declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data. 

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente 

com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologado, 

intimem-se as partes por meio de seus patronos. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018028-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VANDERLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018028-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO VANDERLEI DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos, não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, conforme do art. 355, inc. I, do CPC. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito de modo 

indevido. Afirma o Autor que contratou empréstimo consignado junto a Ré 

para desconto diretamente em sua folha de pagamento, todavia, mesmo 

havendo o desconto em folha seu nome foi negativado. Carreado com a 

petição inicial, o Reclamante acostou o extrato demonstrando a inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e os holerites. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Destaco que o Autor foi 

negativado por debito vencido em 05/07/2019, no entanto, o holerite 

acostado no id n. 26376510 demonstra que a parcela do empréstimo 

consignado contratado pelo mesmo foi devidamente descontada em sua 

folha de pagamento. Desse modo, a Ré não logrou êxito em comprovar a 

existência de qualquer débito capaz de justificar a restrição no nome do 

Autor, pois restou comprovado a adimplência do mesmo com as parcelas 

do empréstimo consignado. A inserção do nome do Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito aqui discutido, objeto da 

presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 
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valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(06/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014959-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROGERIO SANTOS NEVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 
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(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015071-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 
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prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013252-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN FERNANDO DE SOUZA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013252-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLLEN FERNANDO DE 

SOUZA PRADO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 
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ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015785-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICEELEM DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015785-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GREICEELEM DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 
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documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de adesão ao 

cartão de crédito Casas Bahia Visa Internacional (ID n. 28786836) e 

faturas do cartão de crédito, estando o contrato assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que 

houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

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. Até 

mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos 

junto a reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte 

reclamante comprovar o pagamento da fatura que originou a inscrição do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada e dos débitos negativados, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019265-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON TEOPILO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019265-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDMILSON TEOPILO RIBEIRO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que seu nome esteve 

inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 
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preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009649-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA AVELINA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009649-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APARECIDA AVELINA 

FEITOSA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 
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da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017025-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA WEILER NAZAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017025-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILDA WEILER NAZAR 

REQUERIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” ID Num. 28934351 - Estando tal documento 

devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com documento pessoal. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 
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sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013717-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL SANTOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013717-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONIEL SANTOS DE AMORIM 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo, bem como não reconhece legítima a 

relação contratual. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Com a contestação a ré juntou aos autos “extrato de pedido e 

comprovante de recebimento de mercadoria- que acompanha e Nota 

Fiscal,” ID. 8179137, estando tal documento devidamente assinado com 

verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria parte Reclamante (documento pessoal) 

e termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Além, do áudio que prova a 

relação jurídica ID 28179847. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Registra-se que a parte Requerida 

não pleiteou pedido contraposto. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 

(mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana Fagundes de 

Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

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. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019135-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE FAUSTINA DE ALMEIDA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019135-31.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ALINNE FAUSTINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A parte Reclamante 

pretende ver a parte Reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide 

aplica-se o microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a 

existência de relação de consumo entre as partes, já que as 

«consultoras» não possuem qualquer vínculo empregatício com a empresa 

e adquirem os produtos para revenda, sem que lhes seja dada qualquer 

opção de devolução dos itens não vendidos. A controvérsia da presente 

demanda reside na origem do débito que ensejou a negativação. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte Reclamada afirma que o 

débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte Reclamante aos cadastros de 

consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. Com a 

negativa da Requerente em sua demanda da existência de relação jurídica 

com a parte Requerida; era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC. E a parte Reclamada está com razão, 

posto que as provas anexadas aos autos (áudios – comprovando o 

pedido de produtos), o que comprova a relação jurídica, bem como 

justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Consta ainda nota fiscal e comprovante de entrega de 

produtos à parte Autora, cujos valores não foram adimplidos, justificam o 

encaminhamento do nome e CPF da parte Reclamante ao rol de 

inadimplentes É certo que diante da natureza da negociação que se 

reveste em revenda de produtos, na qual se afigura com grande facilidade 

e informalidade o credenciamento de associados, são as provas 

apresentadas nos autos suficientes a indicar que a parte Autora serviu 
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como revendedora da empresa de cosméticos Ré. Portanto, a relação 

negocial restou configurada, bem como as dívidas suficientemente 

comprovadas, sendo factível a regularidade do débito inscrito e a não 

configuração do dever de indenizar. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte Reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte Reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da Reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte Reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte Reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte Reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte Reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte Reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

Reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Reclamante aos cadastros do SCPC. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

com respaldo no artigo 31 da Lei nº 9.099/95, julgo procedente o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada e, consequentemente, CONDENO 

o reclamante ao pagamento da importância de R$ 243,79 (duzentos e 

quarenta e três reais e setenta e nove centavos), devidamente corrigida 

pelo índice INPC, a partir do vencimento e com incidência de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Artigo 405 do 

Código Civil). Condeno a parte reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento), sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor da causa –art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da parte reclamada. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020282-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICERIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PAES LEMES PAIVA OAB - MT21650/O (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020282-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LICERIA APARECIDA SILVA 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020420-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020420-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCELENE DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 
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no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

LUCELENE DE SOUZA em desfavor de VIVO S.A. Sem preliminares 

merecedoras de análise, passo a analisar o mérito. A parte Requerente 

pretende ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos, 

apresentando defesa no prazo legal, informando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo, vez que a Requerente, teve serviços utilizados, 

e constam faturas que deixou de efetuar o pagamento. No presente caso, 

ressai dos prints do sistema da parte Requerida colacionados aos autos, 

que o número contrato era de telefonia, sendo que o endereço atribuído à 

parte Requerente é idêntico ao endereço que essa parte apresentou como 

seu local de moradia. Demonstrou ainda, a parte Requerida, que por certo 

período de tempo foram efetuados pagamentos pelos serviços utilizados, 

o que afasta a hipótese de fraude. Ora, como pode a parte Autora alegar 

que desconhece tais débitos, se recebeu faturas em sua própria 

residência? Portanto, o conjunto probatório contido nos autos permite 

concluir pela efetiva contratação dos serviços fornecidos pela parte 

Requerida; bem como, pela efetiva utilização dos serviços e regularidade 

não apenas dos débitos, mas também da inscrições ora discutidas. 

Agregado a isso, observa-se que em impugnação a parte autora não ilidiu 

especificamente os argumentos trazidos pela Requerida. Esta ação 

configura sim, verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente 

pretende ser premiada com a condenação da parte Requerida em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. 

Destaco que a imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao 

pagamento dos débitos em aberto R$ 162,31 (cento e sessenta e dois 

reais e trinta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da Requerida. Por fim, com 

amparo no artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico ex officio o valor outrora 

atribuído à causa para o montante de R$ 5.162,31 (cinco mil cento e 

sessenta e dois reais e trinta e um centavos). Com amparo no que 

preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018575-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018575-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILZA PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, deve-se levar em 

consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos 

no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz 

não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 355, I do CPC, fato pelo qual passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de danos morais promovida por 

MARILZA PEREIRA LIMA em desfavor de VIVO S.A. Sem preliminares 

merecedoras de análise, passo a analisar o mérito. A parte Requerente 

pretende ver a parte Requerida condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega desconhecer os débitos junto a Ré, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. De início cabe destacar que à presente lide aplica-se o 

microssistema dos Código de Defesa do Consumidor ante a existência de 

relação de consumo entre as partes. A controvérsia da presente demanda 

reside na origem do débito que ensejou a negativação. A parte Requerente 

nega, em sua demanda a existência de relação jurídica com a parte 

Requerida; portanto, era ônus desta a prova da efetiva contratação que 

originou o débito inscrito em cadastro de inadimplentes em observância 

aos arts. 6º, VIII, CDC e 373, II, CPC do que se desincumbiu nos autos, 

apresentando defesa no prazo legal, informando que o débito ensejador 

da negativação é legítimo, vez que a Requerente, teve serviços utilizados, 

e constam faturas que deixou de efetuar o pagamento. No presente caso, 

ressai dos prints do sistema da parte Requerida colacionados aos autos, 

que o número contrato era de telefonia, sendo que o endereço atribuído à 
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parte Requerente é idêntico ao endereço que consta no cadastro de 

sistema do Serasa, logo foi em algum momento moradia da parte autora. 

Demonstrou ainda, a parte Requerida, que por certo período de tempo 

foram efetuados pagamentos pelos serviços utilizados, o que afasta a 

hipótese de fraude. Ora, como pode a parte Autora alegar que 

desconhece tais débitos, se recebeu faturas em sua própria residência? 

Portanto, o conjunto probatório contido nos autos permite concluir pela 

efetiva contratação dos serviços fornecidos pela parte Requerida; bem 

como, pela efetiva utilização dos serviços e regularidade não apenas dos 

débitos, mas também da inscrições ora discutidas. Agregado a isso, 

observa-se que em impugnação a parte autora não ilidiu especificamente 

os argumentos trazidos pela Requerida. Esta ação configura sim, 

verdadeira aventura jurídica onde a parte Requerente pretende ser 

premiada com a condenação da parte Requerida em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má-fé da Requerente. Destaco que a 

imprudência da parte Requerente é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

Requerida. Os autos evidenciam que a conduta da parte Requerida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte Requerente, não quitou o débito aberto com a parte 

Requerida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

Requerente aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao 

pagamento dos débitos em aberto R$ 137,45 (cento e trinta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir 

da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. Condeno a parte Requerente como litigante de má-fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,0% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, verba 

que será paga em benefício dos procuradores da Requerida. Com amparo 

no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014370-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARTINS XAVIER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014370-17.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WILLIAN MARTINS XAVIER 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos. Prefacialmente, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo 

a analisar o mérito. Passo ao mérito. Trata-se de ação proposta pela parte 

autora em desfavor da reclamada, objetivando o recebimento de 

indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo de mais de 

04 (quatro) horas, dado pelas companhias aéreas. A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova se impõe. A parte 

reclamante comprovou a contratação dos serviços de transporte aéreo, 

bem como o atraso do voo, o que não foi negado pela reclamada. Logo, 

cumpriu a parte Autora o ônus que lhes incumbe, nos termos do artigo 

373, I, do Novo Código de Processo Civil. Por sua vez, ainda que a parte 

reclamada tenha justificado o atraso do voo por modificações na malha 

aérea, isto por si só, não é motivo suficiente a eximir a responsabilidade 

diante das regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor em 

seu art. 6º, VIII, do CDC, ou, ainda, pelo ônus que lhe incumbe, nos termos 

do artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil. A responsabilidade da 

empresa reclamada, fornecedoras de serviços, é objetiva, pelo que 

responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados. Acrescento que no caso em exame, os embaraços 

elencados pela empresa promovida se inserem na órbita da previsibilidade 

que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configuram o 

dever de indenizar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO 

INOMINADO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. TEORIA 

DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. Aplicam-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. O 

atraso de voo em razão da readequação da malha aérea não exime a 

companhia aérea de responsabilidade, pois trata-se de fato previsível, 

aplicando-se à espécie a teoria do risco do empreendimento. Para a 

fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em 

conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento, não havendo justificativa para a redução do 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

valor que não se mostra excessivo. Nega-se provimento ao agravo interno 

visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade 

com o entendimento desta e. Turma Recursal. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível nº 0045971-03.2015.8.11.0001, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais/MT, Rel. Nelson Dorigatti. j. 10.06.2016, DJe 

10.06.2016). A responsabilidade imputável ao transportador aéreo é de 

natureza objetiva, segundo o disposto nos artigos 37, §6º da Constituição 

Federal, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
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normas estas das quais se depreende somente serem as mesmas 

afastáveis mediante prova da ocorrência de excludente que, ausente, 

impõe o dever de ressarcimento. O dever de indenizar resulta não apenas 

do defeito na prestação do serviço que importou descumprimento da 

obrigação de resultado esperado assumida quando da contratação, como 

também da violação do princípio da confiança existente nas relações de 

consumo, segundo o qual os passageiros, ao adquirirem os bilhetes de 

passagem mediante o pagamento do respectivo preço, esperaram e 

confiaram que a empresa aérea dispensasse todos os cuidados 

necessários para que chegassem ao destino e horário previamente 

ajustados. Portanto, tendo havido o atraso de voo, necessário reconhecer 

a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação 

do quantum indenizatório devido. A jurisprudência tem entendido que o 

vício na prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo 

atraso de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois 

implica no retardamento da chegada ao destino, fato este que, pelas 

regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável, notadamente quando não há qualquer aviso prévio. Para a 

fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades 

de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a 

gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição 

socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o 

necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da 

parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, bem como, atenta aos 

patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo 

como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - condenar as parte Ré, a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença 

(Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000179-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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 apto 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. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação sobre bloqueio/encerramento por parte do 

banco reclamado da conta corrente do autor. Requer ao final indenização 

por danos morais. A reclamada em sua defesa afirma que está autorizada 

a rescindir o contrato firmado com seus clientes, requerendo a 

improcedência da demanda. Da análise dos autos verifico que o autor 

apresentou documentos que embasam sua pretensão e conferem 

verossimilhança a seus argumentos. Não obstante reconhecer que existe 

total liberdade das instituições de crédito em conceder crédito necessário 

estabelecer alguns limites quando a circunstância diz respeito a 

renovação de contratações já realizadas. Igualmente entendo que as 

instituições financeiras podem deixar de renovar contratos que envolvam 

concessão de crédito, v.g., cheque especial, cartão de crédito, dentre 

outros. A liberdade não se revela absoluta quando das renovações. 

Incumbe a instituição financeira quando pretender não renovar a 

concessão de crédito previamente notificar o cliente. A notificação, com 

tempo razoável – trinta dias – tem como finalidade permitir que o 

consumidor não tenha suas finanças desorganizadas pela perda das 

linhas de crédito. O aviso pelo banco, em data anterior (27.12.2019), 

acostada aos autos no corpo da contestação, não desconstitui o direito do 

autor, pois restou evidente que houve descumprimento do prazo de 30 

dias. Neste aspecto procede a ação em parte, não porque a instituição 

financeira não renovou os contratos, mas sim porque avisou previamente 

o consumidor, mas não respeitou o prazo de trinta dias para o 

encerramento. Em que pese a reclamada afirmar que não cometeu ato 

ilícito, não logrou comprovar qualquer fato impeditivo do direito da 

demandante, ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC. O banco 

reclamado poderia e deveria trazer a Juízo elementos capazes de ilidir sua 

responsabilidade, até porque, estando sob o pálio das disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, a teor do que dispõe o seu art. 14, 

independe da existência de culpa a obrigação do fornecedor de serviços, 

quando evidente a sua falha. Com relação ao quantum indenizatório, refiro 

que a finalidade da reparação do dano moral é oferecer compensação ao 

lesado atenuando seu sofrimento, e quanto ao causador do dano tem 

caráter sancionatório, para que não pratique mais ato lesivo, de forma 

punitivo-pedagógica. Nesse passo, considerando os transtornos 

suportados, entendo como justo e suficiente o quantitativo indenizatório no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Isso posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial e OPINO pela condenação da reclamada 

para indenizar a parte reclamante pelos danos morais sofridos no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), crescido de correção monetária pelo INPC, a 

partir desta data e de juros de 1% ao mês, a partir da citação. 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. 

P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 
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serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017566-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JENNEFEN ALVES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017566-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINICIUS JENNEFEN ALVES 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que o Autor contratou e utilizou os serviços da Ré por longo 

período e sem objeções. Neste sentido, aduz que a negativação é 

verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (23/02/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 
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1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005918-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK PIMENTEL MACHADO (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 - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005918-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERIK PIMENTEL MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando em suma a 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, 

além da ausência dos requisitos necessários para configuração dos 

danos morais. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado ausência dos requisitos 

necessários para reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (10/05/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1000556-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELI ANTONIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000556-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GELI ANTONIA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente faturas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(10/09/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000225-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANE SANTIAGO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a existência do débito objeto da lide, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pelo Autor não reivindica a guarida 

deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição anexo ao ID nº 27792661, O RECLAMANTE POSSUI DOIS 

APONTAMENTOS RESTRITIVOS PREEXISTENTES AO QUE ESTÁ SENDO 

DEBATIDO NESTA LIDE, o qual foram efetivados a pedido do credor 

“Banco Bradesco” na data de 10/11/2018 e “FIDC Ipanema VI” na data de 

07/05/2018. No tocante aos apontamentos mencionados, consigna-se que, 

muito embora a parte Reclamante esteja discutindo a legitimidade dos 

d é b i t o s  n o s  a u t o s  n .  1 0 0 0 2 2 2 - 6 4 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  e 

1000217-42.2020.8.11.0002, ainda não restou reconhecida a legitimidade 

ou não do débito, tendo em vista que os processos estão aguardando 

julgamento. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 

praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-16.2020.8.11.0002
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STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000167-16.2020.8.11.0002. INTERESSADO: APARECIDA PACIENTE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o 

Autor contratou e utilizou os serviços da Ré por longo período e sem 

objeções. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 
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assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido da credora “Caixa Econômica Federal”, o que pode ser 

facilmente visualizado no comprovante anexo no id n. 27788016. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante 

não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(12/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019096-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BATISTA ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019096-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA BATISTA 

ALVES DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que o Autor contratou e utilizou os serviços 

da Ré por longo período e sem objeções. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 
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responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(13/05/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019560-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBESMAR BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019560-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RUBESMAR BALBINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, 

que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 
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negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Cred 

System Administr Cartoes Cred Lt”, “Lojas Riachuelo S/A” e um titulo 

protestado junto ao Cartório de 4º Oficio em Cuiabá, o que pode ser 

facilmente visualizado no comprovante anexo no id n. 27239479. No 

tocante aos apontamentos mencionados, consigna-se que a parte 

Reclamante não comprovou serem indevidos ou que suas legitimidades 

foram questionadas judicialmente. Assim, muito embora as negativações 

apontadas não sejam preexistente à negativação debatida na presente 

lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a 

mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, considerando a existência de outra negativação (não preexistente) 

em nome da Autora e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(13/06/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA TOTH MACHADO (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000082-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KARINA TOTH MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do cartão de 

crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em 

relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Realize 

Credito”, “Omni” e “Havan”, o que pode ser facilmente visualizado no 

comprovante anexo no id n. 27773037. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser 

indevido ou que sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, 

muito embora as negativações apontadas não sejam preexistente à 

negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a 

incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, 

pois, detém relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (22/07/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017769-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017769-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARTINS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Retificação do Polo 

Passivo: A reclamada pleiteia a retificação dos dados do processo para 

que passe a constar o CNPJ correto da empresa Ré, desse modo, acolho 

o pedido e determino a retificação do CNPJ do polo passivo no cadastro do 

Pje, para que conste o CNPJ n. 04.184.779/0001-01. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi mantido 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito quitado, pugnando pela inexistência do 

débito, bem como condenação da Reclamada em danos morais. Carreado 

com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a 

existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa 

Reclamada apresentou contestação alegando, em suma, a ausência de 

responsabilidade civil em relação ao Reclamante, vez que a inclusão do 

débito é legitima em virtude da inadimplência. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a regularidade na 

manutenção do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Certo é 

que a parte reclamante apresentou nos autos o comprovante de 

pagamento em 12/12/2018 no valor de R$ 194,47 junto ao Supermercado 

Comper que é a empresa responsável pela emissão do cartão de crédito 

administrado pela Ré. O Autor também apresentou o extrato da 

negativação emitido após o pagamento do débito (16/08/2019), 

demonstrando que seu nome permanece negativado, ou seja, após quase 

um mês da quitação, a restrição ainda permanecia. Cabe destacar que a 

fatura inadimplida em 17/09/2018 responsável pela negativação do nome 

do Autor, possui seu débito incluído nas faturas vencidas posteriormente, 

desse modo, não assiste razão à Ré quando afirma que muito embora o 

autor tenha efetuado o pagamento em 12/12/2018 estaria inadimplente com 

as faturas vencidas em 09/2018 e 10/2018, conforme pode ser observado 
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nas faturas anexas no id n. 27849870 (pág. 70 a 72). Assim, a 

manutenção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades 

de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. 

Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Reclamante que pugna pela declaração de inexistência do débito, 

objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em 

se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a 

instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para 

confirmar a liminar deferida e: 1. declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (12/12/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologado, intimem-se as partes por meio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008878-47.2019.8.11.0001
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DANIELA PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008878-47.2019.8.11.0001. REQUERENTE: DANIELA PATRICIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015390-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VANIO SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015390-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO VANIO SANTOS E 

SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 443 de 587



Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 26668437 - 

Estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013756-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013756-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” ID Num. 27048508 - 

Estando tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019433-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

laura Cristina Souza Madureiro OAB - MT10353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019433-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVALDO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Visto. Dispensado o relatório, 

com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Prefacialmente, deve-se 

levar em consideração os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, 

que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas 

pelas partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Apenas registro que a Reclamada apresentou contestação no 

prazo legal. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte Reclamante deseja que seja declarada a 

inexistência de débito que alega desconhecido, ainda requer indenização 

por danos morais, sob o argumento de que a ré realiza várias cobranças 

do suposto débito inexistente. A parte Reclamada alega que não há dever 

de indenizar, pois não há qualquer responsabilidade que justifique a 

indenização. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou cobrança. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial em relação a cobrança. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda, pois não há serviço contratado. No 

que se refere ao pedido de indenização por danos morais, tenha-se claro 

que não se está frente à hipótese de dano in re ipsa (o dano está na 

própria coisa), de modo que o alegado dano, não decorrendo diretamente 

do fato, faz imprescindível a comprovação efetiva de situações e 

circunstâncias que possam caracterizar abalo de ordem moral, como a 

perda de demasiado tempo que impeça o consumidor de cumprir uma 

obrigação de antemão aprazada e difícil de remarcar, ou um grave 

incômodo em permanecer esperando por motivos de saúde que lhe cause 

importante sofrimento etc. No presente caso, a parte Reclamada não 

chegou a negativar o nome da parte Autora, mas tão somente cobrou-lhe 

valores indevidos. Embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

Reclamada, observa-se que a parte Autora não apontou tratamento 

desrespeitoso ou humilhante por parte da Reclamada, nem mesmo 

especifica qual situação vexatória passou, de forma que não há nos autos 

qualquer prova mínima de que a parte Autora tenha sofrido abalos morais 

ou que a situação vivenciada pela parte Reclamante foi capaz de causar 

grandes ofensas à sua personalidade. Colho exemplo da jurisprudência 

exemplificativa semelhante ao caso: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA 

COM DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO 

GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. A mera cobrança indevida de 

valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação 

postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de 

prova legalmente admitido. Situação que configura mero dissabor e não 

enseja direito à indenização por danos morais. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075350363, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018). Reitero, 

a parte Autora não apontou qualquer situação vexatório, humilhante ou 

degradante praticada pela Reclamada. Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a parte Autora não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Diante do exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, somente para declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016439-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA CAMILA DE SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016439-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LARISSA CAMILA DE SOUZA 

MAGALHAES REQUERIDO: MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - 

ME, ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

Vistos, etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de 

direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do 

CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz 

não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva alegada, pois é 

evidente a pertinência da presença no polo passivo desta demanda, pois 

tem relação com os fatos ora discutidos. A parte reclamante propôs 

apresente demanda buscando a rescisão do contrato entabulado, sob o 

argumento de que foi induzida a erro, quando contratou Associação de 

Proteção Veicular ao pensar que se tratava de Seguro de Veículo. Busca 

também a declaração de inexigibilidade de débitos, bem como a 
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compensação pelos danos morais suportados com essa situação, 

mormente por ter sido negativado seu nome e CPF por débitos deste 

contrato decorrente. A parte ré alega que agiu em exercício regular de 

direito ao inscrever o nome da parte autora em órgãos arquivistas, pois 

não houve contraprestação de parcelas como pactuado. Pois bem. Da 

análise dos autos verifica-se que a reclamante entabulou o contrato, com 

as condições previamente conhecidas pela autora no momento da 

assinatura. No mesmo sentido, não há prova robusta que a vontade por 

parte da Autora foi viciada, pois a quem assina um contrato ou qualquer 

documento, há presunção de que houve conhecimento prévio de suas 

cláusulas, sendo certo que ninguém está autorizado a inobservá-las. 

Ademais, é forçoso concluir que a modalidade contratada não contém 

cláusula abusiva, sendo modalidade de contrato lícita, que tem a finalidade 

de proteger o veículo contra roubos, furtos ou danos. Quanto a 

negativação perpetrada pela parte ré, tem-se que não agiu ilicitamente, 

pois a parte autora não nega que não efetuou o pagamento. Assim, 

conforme acima explicitado, segue a improcedência dos pedidos autorais. 

Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial e PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte Autora a RESSARCIR/PAGAR a 

Ré, a título de dano material, o valor de R$ 170,76 (cento e setenta reais e 

setenta e seis centavos), corrigido monetariamente, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81, a partir do 

vencimento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À submissão do Juiz 

de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012300-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDEMIRA DE LIMA 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC. Antes de 

adentrar ao mérito da demanda, observo que a parte LUIZ SILVIO DE 

OLIVEIRA é considerada incapaz, conforme termo Declaração Médica 

anexado no ID n. 23819216, estando representada em juízo por sua 

esposa VALDEMIRA DE LIMA OLIVEIRA, que exerce a função de 

procuradora. Sendo a reclamante incapaz, por força do artigo 8º, caput, 

da Lei 9.099/95, a mesma não pode ser parte perante os Juizados 

Especiais: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresa 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” (grifei) Assim, a 

presente demanda deve ser julgada extinta em razão da incapacidade da 

Reclamante. Ante os fatos e fundamentos acima expostos, por considerar 

que a reclamante é incapaz, de oficio, declaro extinto o processo, sem 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 51, IV, da Lei 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018771-59.2019.8.11.0002. INVENTARIADO: SIMONE FERNANDA DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian. Sustenta que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, alega em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou 

de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado da Reclamante, entendo como 

irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do 

Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover 

o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a 

guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020433-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCILENE APARECIDA DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 
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Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006825-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON SEBA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de 

fato e de direito trazidas nestes autos não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contratos legitimamente firmados pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência das linhas telefônicas n. (65) 99293-7821 e n. (65) 

99331-3926. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência dos débitos que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(21/01/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009702-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANDIRA SARATE DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contratos 

legitimamente firmados pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas dos 

meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência dos débitos 

que motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, faturas e 

relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(24/05/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018661-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018661-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSE TEODORO ASSUNCAO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Visto etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 
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julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado 

com a parte Requerente. Com a contestação a ré juntou “ficha de 

cadastro” ID 29014309 e o documento pessoal do autor utilizando no 

momento da abertura do cadastro, sendo que tal documento é o mesmo 

apresentado pelo autor anexo a inicial. Ainda, a ré junta várias notas ficais 

dos produtos adquiridos pelo autor, com assinatura de recebimento das 

mercadorias. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Registra-se que a parte Requerida não pleiteou pedido 

contraposto. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017520-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017520-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MADALENA MACIEL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se oportuno transcrever 

o que resta disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil: “Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”. (Destaquei). Não obstante a 

Reclamada, em sede de contestação (ID nº 28839777), tenha requerido o 

comparecimento pessoal da parte autora, revela-se tempestivo lembrar 

que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual 

requerimento de prova. A meu ver, os documentos colacionados aos 

autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, não havendo necessidade de ser produzida qualquer 

prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente relatório de chamadas e faturas, que entendo serem insuficientes 

e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, 

bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada 

pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser 

facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

26158213, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “Energisa” na data de 19/11/2016. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que, muito embora a 

parte Reclamante esteja discutindo a legitimidade do débito nos autos n. 

1017593-75.2019.8.11.0002, ainda não restou reconhecida a legitimidade 

ou não do débito, tendo em vista que os processos estão aguardando 

julgamento. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 

praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 
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intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013722-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LEITE VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013722-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA PAULA LEITE VENTURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante 

que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não havendo nenhuma 

justificativa para manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. 

Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não há prova segura da 

quantidade de restrições comercias registradas no nome e CPF da parte 

reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas 

eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de 

consumo, que não servem como prova de restrição comercial, haja vista 

que não há como auferir, com certeza, a quantidade de restrições 

comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. Isso porque, 

instada a juntar comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão 

(papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte 

autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, 

comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e CPF da 

parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. 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, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 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 a 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). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018204-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018204-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE LUIS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a reclamada 

apresentou contestação no prazo legal Passo a decidir. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 
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reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por protesto 

indevido. Alega a parte reclamante que nada deve à parte reclamada, 

razão pela qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, 

sendo indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada 

em contestação, no mérito, afirma, existir o débit, em suma, que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. Pelo 

que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em especial o 

extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a parte 

reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, não contava com uma 

única restrição, apesar de ser a discutida nesses autos a primeira 

inscrição, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido danos 

morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a 

pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 03 (três) anos, 

nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante orientação 

jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil 

e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao 

crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico bancário, 

decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela instituição 

financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 206, § 3º, V. 

Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.» ( STJ - 

(3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. Ricardo Villas 

Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. LEGJUR 

147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Ação de indenização por danos morais decorrentes de 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. 

Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado 

apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo 

prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da inscrição 

indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual 

Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. 

Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso as negativação ocorreu 

em 24/12/2014, sendo a ação proposta em 25 de novembro de 2019, 

portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para busca 

de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

parcialmente procedente esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes o débito discutido neste feito, cujos registros nos bancos de 

dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação da MM. Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018533-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANDRADE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018533-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA ANDRADE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Preliminares 

Preliminar de conexão Em sede de preliminar, a reclamada defende a 

existência de conexão entre a presente demanda e o processo 

identificado pelo n. 101853170.2019.8.11.0002, haja vista que as referidas 

ações são similares. Não obstante os argumentos apresentados pela 

reclamada, opino pela rejeição da preliminar arguida, pois o Juiz não está 

obrigado a acatar ao pedido de conexão dos processos, sendo uma 

faculdade, especialmente no caso em análise, no qual não há risco de 

decisões conflitantes, pois o caso se resolve com a o instituto da prova 

emprestada. Da Prova Emprestada Antes de adentrar ao mérito da lide, 

ressalto que de fato, há tramitando no Juizado desta Comarca outras 

demandas no mesmo sentido que esta, figurando a ré no polo passivo, 

que se referem aos fatos similares. Tendo em vista o princípio da 

celeridade e da economia processual, basilares da Lei 9.099/95, empresto 

a prova deste (1018531-70.2019.8.11.0002) para o julgamento da lide em 

tela, conforme permite o artigo 372 do NCPC. Art. 372. O juiz poderá admitir 

a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor 

que considerar adequado, observado o contraditório. Quanto à prova 

emprestada, cumpre ainda esclarecer, que para que seja admitida é 

necessário que, haja identidade de partes entre o processo em que se 

pretende seja ela utilizada e aquele no qual foi ela produzida, sob pena de 

ofensa ao princípio do contraditório, o que se evidencia respeitado nos 

presentes autos. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência, passo a analisar o mérito. Mérito A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que sempre cumpriu com suas 

obrigações, nada justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol 

de consumidores inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a 

parte reclamada afirma que o débito existe, decorrendo de legítima 

contratação e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, posto 

que os documentos anexados no processo do qual se empresta prova, 

(CONTRATO ID n. 28633007) devidamente assinada pela parte reclamante, 

cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às lançadas na 

procuração, e documentos pessoais, cujos valores não foram adimplidos, 

o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao 

rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica 
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onde a parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da 

parte reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira 

má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e 

CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto R$ 150,97 (cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% do valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019338-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019338-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 

9099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte promovente pretende ver a parte 

promovida condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte promovida, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte promovida 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte promovente aos 

cadastros de consumidores inadimplentes configura exercício regular de 

direito. E a parte promovida está com razão, posto que documentos 

anexados _; TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA _; 

devidamente assinados pela parte promovente, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e documentos 

pessoais, cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o 

encaminhamento do nome e CPF da parte promovente ao rol de 

inadimplentes. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte promovente pretende ser premiada com a condenação da parte 

promovida em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte promovente, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

não almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte promovente é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

promovida. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte promovida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte promovente, não quitou o debito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

promovente aos cadastros do SCPC. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida na inicial, acolho o pedido contraposto para 

CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos débitos no valor de R$ 

1.950,97 (um mil e novecentos e cinquenta reais e noventa e sete 

centavos), corrigido monetariamente, com base no INCP –Lei nº 6.899/81, 

a partir do inadimplemento da obrigação positiva e líquida – termo –mora ex 

re (art. 397, caput do Código Civil) e acrescidos de juros de 1% ao mês, a 

partir da citação. Condeno a parte promovente, como litigante de má-fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa, bem como nas 

custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte 

por cento), sobre o valor da causa –art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da parte promovida. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 
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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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018867-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAYANE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018867-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAYANE CORREA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito 

junto a mesma. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos gravação 

de áudio, faturas e relatório de chamadas (ID nº 29201926 e 29201931 até 

29201939) oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte 

Reclamante. Na citada ligação fica evidente o motivo da ligação realizada, 

que era o de oferta de plano telefônico, o qual o Reclamante consentiu em 

contratar, confirmando todos os seus dados pessoais, inclusive 

informando o mesmo endereço que consta no sistema da requerida. Pois 

bem. Analisando as provas produzidas, entendo não haver qualquer ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, oportunidade 

em que confirmou seu nome completo, informou seu CPF. Destaco que tais 

informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto R$ 151,37 (cento e cinquenta 

e um reais e trinta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007130-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (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)

LAIS DA SILVA LEONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007130-74.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

LAIS DA SILVA LEONE Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A Exequente afirma na exordial ser 

credora da Executada MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA no 

valor de R$ 2.551,19 (dois mil quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezenove centavos) e da Executada LAIS DA SILVA LEONE no valor de 

R$ 391,84 (trezentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), 

referentes a taxa condominial. Os Executados foram devidamente citados, 

razão pela qual a Exequente requer no id n. 26086536 a penhora na conta 

bancária dos devedores via sistema BACENJUD. A Executada MRV PRIME 

XVII INCORPORACOES SPE LTDA concordou com o valor executado (id n. 

26166116) e realizou o deposito em juízo do valor devido, conforme 

comprovante anexado no id n. 26166118. Assim, haja vista que a 

Exequente concordou com o valor depositado (id n. 27345350), julgo 

EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do 

Código de Processo Civil em face da Executada MRV PRIME XVII 

INCORPORACOES SPE LTDA. Expeça-se alvará do valor depositado (ID n. 

26166118) conforme requerido no ID n. 27345350, com as cautelas de 

praxe, inclusive, se for o caso a existência de instrumento procuratório 

com poderes para receber e dar quitação. Ainda, haja vista existir crédito 

a ser executado, determino o prosseguimento do feito com relação a 

Executada LAIS DA SILVA LEONE. Assim sendo, defiro o pedido de 

penhora do valor exequendo, conforme planilha de débito acostado no id 

n. 26086537, nas contas bancárias da Executada LAIS DA SILVA LEONE 

via sistema BACENJUD. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos. II. Cumpra-se. Intime-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010819-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MHYCHELY NAZARETH DA SILVA - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMEIA JARDIM PINHEIRO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010819-29.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MHYCHELY NAZARETH DA 

SILVA - EIRELI - ME EXECUTADO: EDMEIA JARDIM PINHEIRO MARTINS 

Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta 

a homologação da transação celebrada nos autos (ID n. 28724450). Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante 

do termo de acordo apresentado no ID n. 28724450, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta 

irrecorrível, torna-se título executivo a ser executado neste Juizado 

Especial Cível, independente de nova citação, caso a sentença não seja 

voluntariamente cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ___________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007126-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (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)

GUILHERME LARA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007126-37.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA, 

GUILHERME LARA CARVALHO Visto. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A Exequente afirma na exordial ser 

credora da Executada MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA no 

valor de R$ 7.958,02 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e dois 

centavos) e do Executado GUILHERME LARA CARVALHO no valor de R$ 

1.120,35 (hum mil cento e vinte reais e trinta e cinco centavos), referentes 

a taxa condominial. Os Executados foram devidamente citados, 

oportunidade em que o Executado MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE 

LTDA apresentou nos autos o comprovante de pagamento do valor 

executado, conforme comprovante anexado no id n. 25675666. Assim, 

haja vista o pagamento integral do valor executado, julgo EXTINTO o feito 

com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil em face da Executada MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA. 

Expeça-se alvará do valor depositado (ID n. 25675666) conforme 

requerido no ID n. 26127205, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o 

caso a existência de instrumento procuratório com poderes para receber, 

dar quitação. Ainda, intime-se a Exequente para manifestar e requerer o 

que entender de direito em face do Executado GUILHERME LARA 

CARVALHO. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos. II. Cumpra-se. Intime-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017559-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ROMILDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 
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(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017559-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIA ROMILDA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não 

justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de 

Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado o ajuizamento 

de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao pagamento das 

custas processuais. Quantificada as custas processuais, intime-se o 

Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas processuais 

devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018885-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RAMOS BENITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018885-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRE LUIZ RAMOS BENITES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não 

justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de 

Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado o ajuizamento 

de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao pagamento das 

custas processuais. Quantificada as custas processuais, intime-se o 

Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas processuais 

devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYCI HELLEN DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000579-44.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GLEYCI HELLEN DA 

FONSECA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contratos 

legitimamente firmados pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência dos débitos que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 
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não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(17/06/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014271-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014271-50.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ERIK PEREIRA DE AMORIM 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde 

das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Pleiteia a parte Reclamante o cancelamento da 

inscrição do seu nome no sistema da Ré e a condenação da mesma em 

danos morais, ao argumento de defeituosa prestação de serviço, em 

virtude da ausência de comunicação prévia da inscrição, conforme 

determina o artigo 43, §2º, do CDC. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência da inscrição. A empresa 

Reclamada apresentou contestação, alegando que a parte autora foi 

previamente notificada da inscrição, atendendo a disposição da Lei 

Consumerista. Aduz que o Reclamante já havia sido notificado 

anteriormente pelo mesmo contrato, razão pela qual é dispensada nova 

notificação. Desse modo, afirma ser indevida indenização por dano moral, 

uma vez regular a conduta da ré. Pede a improcedência. Junta 

documentos. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC: “A abertura de cadastro, 

ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada 

por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Ainda, 

preceitua a Súmula 359, do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Ou seja, a ausência da prévia comunicação, determinada por 

lei, torna irregular a inscrição nos órgãos protetivos de crédito, cabendo o 

respectivo cancelamento, conforme o entendimento pacífico da 

jurisprudência pátria, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES DEVOLVIDOS. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. ARQUIVISTA. 

DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. Legitimidade Passiva. A 

inscrição questionada no processo foi disponibilizada por entidade que 

utiliza os sistemas SPC/SERASA (certidão proveniente do “site” da 

Unitfour) consoante documentos dos autos, razão pela qual é parte 

legítima a empresa demandada, pessoa jurídica que divulgou informação 

oriunda do CCF do Banco Central do Brasil. Inscrição negativa. 

Notificação. A providência prevista no art. 43, § 2º, do CDC tem a 

finalidade de possibilitar ao consumidor, indicado como devedor, a 

contestação da dívida, comprovação do pagamento ou, ainda, sua 

quitação antes da efetivação do registro negativo. Não comprovado o 

envio de notificação, caso dos autos, deve ser determinado o 

cancelamento dos registros. Danos morais. O STJ, no julgamento do REsp 

nº 1.061.134/RS, definiu que a ausência de prévia comunicação ao 

consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao 

crédito, configura danos morais puros. Indenização. Quantum. Descabida 

a minoração do valor fixado pelo juízo singular (R$ 2.000,00) porque 

fixado no do patamar adotado por esta Câmara Litigância de má-fé não 

caracterizada. Obtendo a parte autora a procedência do pedido inicial, em 

face da determinação de cancelamento do registro negativo impugnado, 

bem como indenização por danos morais, não há como acolher o pedido 

de sua condenação por litigância de má-fé como almejado pela parte ré em 

sede recursal. PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70081520926, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 30-05-2019) Já o 

ônus processual de demonstrar a prévia comunicação é da parte ré, 

considerando se tratar de relação consumerista, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. No caso dos autos, a ré demonstrou a notificação quanto à 

inclusão do débito de R$ 4.281,19, vencido em 05/01/2019, bem como que 

essa inscrição foi excluída em 10/06/2019, conforme documento anexado 

no id n. 28359239 (pág. 5). Todavia, quanto à inclusão do débito de R$ 

5.841,77, com vencimento em 05/07/2019, assiste razão à demandante, 

porquanto a ré não se desincumbiu de demonstrar ter procedido a prévia 

notificação. Assim, procede o pedido para cancelamento do registro no 

cadastro da ré, em relação a tal débito. Até mesmo porque, quando da 

nova inscrição o débito anterior já havia sido baixado, razão pela qual 

competia a Ré proceder com a nova notificação do Autor. Com relação ao 

dano moral pleiteado, consta no documento juntado no id n. 25509528 que 

a inscrição foi em 24/08/2019, ocasião em que o autor não tinha outras 

restrições em seu nome no cadastro. A época da inclusão indevida, então, 

não caracteriza-se o autor como devedor contumaz, merecendo 

prosperar o pedido indenizatório. Quanto ao valor da indenização em 

danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, bem como 
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deve ser observado que o débito é legitimo. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Determinar o cancelamento do registro no cadastro da ré, em 

relação a inscrição discutida nesse feito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(24/05/2019). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011043-64.2019.8.11.0002
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GLAUCIA CARLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011043-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLAUCIA CARLA COSTA 

REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Após regular 

tramitação processual, as partes, noticiaram composição amigável frente 

ao litígio constante dos presentes autos. (ID 25112843). Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao principio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código 

Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, opino pela HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos 

(art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo entabulado pelas partes 

nos moldes em que fora celebrado, observando que foram preservados 

os interesses e vontade das partes e atendidas às formalidades legais. 

Em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito, e o faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Transitado esta em julgado, ARQUIVE-SE os autos, 

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

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e 

legais 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 que, por sua vez, 

homologou a transação realizada pelas partes. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016068-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GERSON SULZBACHER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 1016068-58.2019.8.11.0002 Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Apenas registro que a parte 

Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de ação 

na qual o Reclamante informa que é cliente da Reclamada através da 

Unidade Consumidora n. 6/390512-2, e no dia 15.08.2019, recebeu uma 

notificação registrada pelo número n.722906, apontando irregularidade 

nas chaves de aferições. Aduzindo que após a suposta vistoria, recebeu 

duas faturas, sendo uma no valor de R$ 2.880,49 (dois mil, oitocentos e 

oitenta reais e quarenta e nove centavos) e outra no valor de R$ 1.913,93 

(um mil, novecentos e treze reais e noventa e três centavos). Por tais 

razões, requer inexigibilidade do débito e indenização por dano moral. A 

parte Ré alega em sua defesa que o débito é legítimo e decorre de 

recuperação de consumo dos meses anteriores, pois foi constatada uma 

irregularidade no medidor de consumo, sendo lavrado o Termo de 

Ocorrência Inspeção, em que ficou evidenciado uma irregularidade, 

inclusive, o TOI foi juntado pela parte autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. A Reclamada alega que agiu nos 

exatos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL afirmando que 

registrou a irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e fotografias. 

Contudo, em que pese o próprio autor ter juntado o TOI (Termo de 

Ocorrência Inspeção), compulsando os documentos, verifica-se que a Ré 

não juntou o fotos do medidor para demostrar visualmente a irregularidade. 

Se a Ré pretendia a recuperação de receita (dita de consumo) deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, I e §§2º e 3º, 

inciso II do mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na 
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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; (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: b) recursos visuais, tais como fotografias e 

vídeos. A omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 

(vigente à época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento 

normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a 

Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a 

efeito pela Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o 

princípio da ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar 

o procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL. 

Entendo que no caso, é evidente que caberia a Ré juntar as fotografias do 

medidor para comprovar o alegado. Contudo, quedou-se inerte, dessa 

forma, é pertinente acolher o pedido de declaração da inexistência do 

débito, devido à mácula na apuração de eventuais irregularidades no 

medidor. No que tange aos danos morais não há como acolher o pedido 

vez 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, tendo em 

vista que não houve corte no fornecimento de energia, tão pouco 

negativação indevida nos órgãos de proteção. Não se está, contudo, 

dizendo, com isso, que a reclamante não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Diante do exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.880,49 (dois 

mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos) e outra no valor 

de R$ 1.913,93 (um mil, novecentos e treze reais e noventa e três 

centavos)referente ao refaturamento discutido nos autos. Opino pela 

ratificação da liminar de ID. 25599328 Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001762-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MATILDE DAS NEVES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na indenização por dano moral sob o argumento de suspenção de energia 

elétrica. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Conforme se colhe dos 

autos, a parte reclamante requer a desistência da demanda (ID 28221648), 

postulando pela sua homologação. III - DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO 

pela homologação da desistência e julgando extinto o feito sem resolução 

do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do CPC. 

Arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos e legais 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 que, por sua 

vez, homologou o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII 

do CPC. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018417-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA MORAIS (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018417-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA MORAIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Consoante se verifica nos autos que a parte Autora foi 

devidamente intimada para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos, 

cópia do histórico de consumo e pagamento, referente aos últimos 12 

(doze) meses (Art. 320 do CPC), sob pena de indeferimento da liminar 

vindicada. Contudo a parte autora quedou-se inerte e não cumpriu com a 

determinação judicial no prazo concedido ,ou seja, 15 (quinze) dias. Posto 

isso, opino pelo indeferimento da petição inicial, com fundamento nos arts. 

319 c/c 321, Parágrafo único e arts. 485, I e 486, todos do CPC, 

extinguindo-se o processo sem resolução do mérito. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 
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advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido nos art. 319 c/c 321 e arts. 485, I e 486, todos do CPC. II. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014956-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014956-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOVANE BUENO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside 

na indenização por dano moral sob o argumento de suspenção de energia 

elétrica. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Conforme se colhe dos 

autos, a parte reclamante requer a desistência da demanda (ID 27950114), 

postulando pela sua homologação. III - DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO 

pela homologação da desistência e julgando extinto o feito sem resolução 

do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do CPC. 

Arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos e legais 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 que, por sua 

vez, homologou o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII 

do CPC. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015731-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SABINO QUIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015731-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PATRICIA SABINO QUIRINO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Alega a Parte Autora, em síntese, ser responsável da 

unidade consumidora nº 6/2747324 - 8, e que pagava em média, R$ 40,00 

reais de energia, ocorre que nos meses de Agosto de 2019 e Setembro de 

2019, a ré enviou faturas nos valores de R$ 722,57 e R$758,67 

respectivamente. Alega que não reflete o seu real consumo. Requer 

inexigibilidade dos débitos e indenização por dano moral. A parte requerida 

em sede de contestação alegou preliminarmente a incompetência dos 

juizados especiais para julgar à presente demanda visto a necessidade de 

prova pericial complexa para a verificação da referida situação. No mérito 

alega que não houve qualquer ato ilícito a ser indenizado. Passo a analisar 

a preliminar suscitada. Preliminar de Incompetência do Juizado Especial. A 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/1995, que assim prevê: 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. (...) Consoante se extrai da 

dicção legal, o Juizado Especial destina-se ao processamento e 

julgamento de causas de MENOR COMPLEXIDADE, despontando 

absolutamente incompetentes diante de demandas que envolvam 

minuciosa dilação probatória por afronta as suas diretrizes essenciais, 

pautadas na oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, 

nos termos do artigo 2º do referido diploma e conforme determina o 

Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: 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. No caso em apreço, 

sustenta o requerente que diante da má prestação de serviço, pois 

terceiros havia relizado um “gato” em sua energia, e o prejuízo recaiu 

sobre a perte autora. A reclamada contesta, dizendo que é seguidora de 

todas as normas e procedimentos estabelecidas pela ANEEL, além de 

zelar constantemente pela manutenção dos dispositivos de segurança da 

rede de distribuição de energia. Deste modo, o ponto controvertido, reside 

em saber se realmente ocorreu a má-prestação dos serviços, que gerou 

dano material e moral a parte autora. Na hipótese vertente, no entanto, 

somente uma perícia na rede local, no imóvel da parte requerente e nas 

instalações ali existentes poderiam fornecer tais informações de maneira 

precisa e clara. Destarte, NÃO É POSSÍVEL, sem prova pericial, afirmar, 

com absoluta certeza, de que realmente houve o anunciado pela parte 

autora. No caso dos autos, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade 

de realização de prova pericial na rede de energia elétrica, atestando a 

falsidade ou não das alegações trazidas pela parte requerente, para o 

efetivo deslinde da controvérsia. Registre-se que a realização da prova 

pericial técnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios 

da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, 

não se coaduna com a perícia técnica no campo da eletrotécnica ou da 

engenharia elétrica, de natureza complexa, que viola os princípios da 

celeridade, da informalidade e da simplicidade. Ademais, a despeito do 

requerimento de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC, não isenta a parte requerente de provar os fatos constitutivos do 

direito alegado, a teor do art. 337, I, do Novo CPC/2015, consoante 

disciplina a teoria do diálogo das fontes (nesse sentido, vide: TJRS, 

Apelação Cível Nº 70041118696, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/02/2013). Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria, pelo 

que transcrevemos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos juizados 

especiais de fazenda pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo 

(menor complexidade) 2. A complexidade da causa, a necessidade de 

maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial 

impedem o processamento do feito nos Juizados Especiais de Fazenda 

Pública. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020315836, 

Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). Imprescindível concluir, assim, que o 
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Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Ex Positis, acolho a preliminar suscitada e, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I.Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto 

de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido nos art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso 

II, ambos da Lei nº 9.099/95. II. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017870-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOARES DO NASCIMENTO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017870-91.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELITON SOARES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 
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de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018700-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA SILVA DOS SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018700-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA MARIA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente ficha 

cadastral e histórico de contas, que entendo serem insuficientes e frágeis 

a demonstrar cabalmente uma hígida relação contratual. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito 

em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas 

para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, 

devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento 

restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 
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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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011561-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011561-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEI LOPES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 
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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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016723-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DORADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE MELO MARTINI OAB - RN14122 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016723-30.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICTOR DORADO 

RODRIGUES REQUERIDO: AYMORE, ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 2ª Reclamada, 

haja vista a cessão de crédito havida entre as Reclamadas. Rejeito 

também a preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que a 

parte Autora não nega a contratação do empréstimo junto a 1ª Reclamada, 

não sendo necessário, portanto, a realização de pericia grafotécnica. 

Mérito. O Reclamante alega que realizou financiamento de veículo com a 1ª 

Reclamada porém, muito embora tenha quitado o débito por meio de acordo 

junto a 2ª Reclamada, seu nome permanece protestado. Em contestação 

as Reclamadas argumentam que não cometeram ato ilícito e que o protesto 

foi realizado em exercício regular de direito, tendo em vista que a parte 

Reclamante estava inadimplente com o contrato, o que justificou o protesto 

do valor devido, bem como que houve a cessão desse crédito para a 2ª 

Reclamada. Afirma que a quitação foi posterior ao protesto. Pois muito 

bem. Pelo que se vê dos autos, o Autor conta com restrição comercial 

perante os órgãos de restrição ao crédito por força do protesto lavrado 

pelo não adimplemento das parcelas do financiamento realizado pelo 

Reclamante com a 1ª Reclamada, que cedeu o crédito para a 2ª 

Reclamada, cujo contrato foi posteriormente quitado. Ora, o protesto é 

regular, tendo em vista que a parte Reclamante estava inadimplente 

perante a 1ª Reclamada, tanto que o protesto foi lavrado em 12/06/2017. 

Além disso, o Autor tinha ciência da cessão de crédito ocorrida conforme 

notificação no id n. 28512272, sendo certo também que os débitos 

somente foram quitados junto a 2ª Reclamada em 23/05/2019, ou seja, 

após a efetivação do protesto. Assim, fica claro que o débito 

inequivocamente existiu, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta das Reclamadas nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que o Reclamante, por inadimplência, deu 

causa, justificando o encaminhamento de seu nome ao Cartório de 

Protesto. Diante disto, o ônus da baixa do protesto é da parte devedora, 

consoante entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TÍTULO 

REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO 

PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA 

DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Quando 

o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o 

posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não 

retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao 

cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 

719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS). 

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga 

posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em 

cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de 

consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do 

apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012). Se o devedor após quitar o título 

protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o 

objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível 

responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. 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 8010120-20.2011.8.11.0059, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020). Destaquei. 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos da parte Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017570-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE SOUZA CASTILHO (INTERESSADO)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017570-32.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EDNA DE SOUZA CASTILHO 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 
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pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, diante do acordo celebrado entre as partes, consoante termo de 

audiência conciliatória no ID n. 28948872, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Ainda, diante do cumprimento da transação conforme 

comprovante anexado no ID n. 29443690, julgo EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte Autora para que informe os dados bancários para 

expedição do alvará do valor depositado nos autos. Após, expeça-se o 

alvará com as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência de 

instrumento procuratório com poderes para receber, dar quitação e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como a extinção da 

ação com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a 

teor do contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão 

não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014939-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014939-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA ARRUDA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Visto. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

É lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no evento 29084161, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e legais 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 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011025-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA MARIVANIA DE OLIVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011025-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KESIA MARIVANIA DE 

OLIVEIRA MORAIS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato no ID nº 23741397, demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome. A parte 

Reclamante apresentou contestação tempestivamente (ID nº 28745102), 

alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, 

tendo em vista que a negativação discutida na exordial foi inserida pela 

empresa “ITAPEVA VII MULTICARTEIRA (CNPJ 17.717.110/0001-71)”. No 

mérito, a ausência do nexo causal e a ausência dos danos morais. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte 

reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Analisando detidamente os autos, entendo que merece acolhimento a 

alegação de ilegitimidade passiva da empresa Reclamada. Isso porque, 

conforme consta na inicial, a presente demanda foi intentada em face da 

empresa Reclamada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I – CNPJ n. 09.263.012/0001-83 

em razão de suposta negativação indevida no valor de R$ 765,82 

(setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), gerados 

em tese pelo contrato nº 13785738, no entanto, o extrato carreado pela 

Reclamante consta, de fato, que a restrição mencionada foi inserida pelo 

ITAPEVA VII FIDC NP. Assim, não sendo a parte Reclamada a empresa que 

registrou restrição em nome da Autora, a mesma não está obrigada a 

arcar com indenização, por ato ilícito, causado à vítima (reclamante), deste 

modo, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo 

da relação processual. Isto posto, com fulcro no artigo 485, VI, do C.P.C, 

reconheço a ilegitimidade passiva da Reclamada e declaro extinto o 

processo, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 
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sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017630-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SOFIA DE MORAIS SANTANA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-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-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017630-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MONICA SOFIA DE MORAIS 

SANTANA MENDES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro o pedido de retificação do polo 

passivo, uma vez que a denominação constante na exordial e no cadastro 

do sistema Pje é o informado na defesa. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contratos legitimamente firmados pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da mensalidade do curso de Licenciatura em 

Educação física, bem como de serviços utilizados, tais como multa de 

biblioteca e atestado de frequência. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. A parte 

Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha 

a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência dos débitos 

que motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação ou até mesmo a 

assinatura em alguma lista de presença, que justifique o vinculo e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(04/07/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019099-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA QUEIROZ DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL OAB - SP138057 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019099-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SELMA QUEIROZ DIONISIO 

REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE 

PESSOAL LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas e nota fiscal, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação ou aviso de 

recebimento da mercadoria, que justifique o vinculo e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado junto ao Cartório de 4º Oficio 

em Cuiabá, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante anexo 

no id n. 26881337. No tocante aos apontamentos mencionados, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou serem indevidos ou 

que suas legitimidades foram questionadas judicialmente. Assim, muito 

embora as negativações apontadas não sejam preexistente à negativação 

debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da 

Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial, bem como determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (05/05/2015). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006172-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DE MATOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS OAB - MT24641/O 

(ADVOGADO(A))

HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR OAB - MT23344/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006172-88.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: ALEX RODRIGUES DE MATOS - 

ME EXECUTADO: MARILENE DOS SANTOS SILVA Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos (ID n. 28023449). Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do termo 

de acordo apresentado no ID n. 28023449, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, 

torna-se título executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, 

independente de nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente 

cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Expeça-se alvará do valor 

depositado (ID n. 22428637) conforme dados informados no ID n. 

28062450, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência 

de instrumento procuratório com poderes para receber, dar quitação e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013668-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAUMIR CHAVE MALDONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013668-71.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: AMANDA CRISTINA DOS 

SANTOS - ME EXECUTADO: JAUMIR CHAVE MALDONADO Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos (ID n. 28724443). Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, diante do termo 

de acordo apresentado no ID n. 28724443, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, 

torna-se título executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, 

independente de nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente 

cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013759-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIONOR MOURA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013759-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEODIONOR MOURA BORGES 

REQUERIDO: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o cadastro de adesão ao 

cartão de crédito (ID n. 28611431), telas sistêmicas e fotografia realizada 
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no ato da contratação. O contrato está assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por expert da área grafotécnica. Cumpre consignar que 

houve apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

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. Até 

mesmo porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos 

junto a reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, por meio do 

contrato e fotografia, cabe a parte reclamante comprovar o pagamento da 

fatura que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e dos 

débitos negativados, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Não tendo a 

reclamante comprovado a quitação dos débitos, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao pagamento dos débitos 

em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014025-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014025-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANO COSTA BRASIL 

REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela 

existência do débito, juntando aos autos o contrato de financiamento de 

um refrigerador (id n. 28178412) e nota fiscal. O contrato está assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

os documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e 

documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. 

Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação à 

Contestação, oportunidade em que o Autor alega a prescrição do débito e 

a ilegitimidade da Ré na cobrança do débito. Pois bem. Quanto a afirmação 

de prescrição da cobrança do débito, tenho que o argumento do Autor não 

merece prosperar, haja vista que o débito venceu em 10/09/2014 e a 

inscrição ocorreu em 24/03/2019. Ademais, o Autor afirmou em sua inicial 

que não havia qualquer débito junto a Reclamada, pois a única compra 

realizada teria sido desfeita por não entrega do produto, todavia, após a 

empresa Ré apresentar o contrato de compra de um refrigerador, o Autor 

reconhece na sua impugnação a compra realizada, porém afirma a 

ilegitimidade da Ré para cobrar o débito em questão. No entanto, a 

empresa Ré acostou aos autos a nota fiscal do produto adquirido em seu 

estabelecimento, bem como o contrato de financiamento. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela 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. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, por meio do contrato e fotografia, cabe a parte reclamante 

comprovar o pagamento da fatura que originou a inscrição do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e dos débitos negativados, não há se falar 

em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016096-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA VERISSIMO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIDERSON GOMES DOS SANTOS OAB - MT14797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016096-26.2019.8.11.0002. INTERESSADO: LETICIA VERISSIMO DOS 

SANTOS REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de cobrança indevida de 

materiais não contratados, pugnando, assim, pela repetição do indébito, 

pois teria sido coagida a efetuar o pagamento do boleto, a inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela 

existência do débito, afirmando que a Reclamante consentiu em contratar 

os serviços, bem como que os produtos adquiridos teriam sido 

devidamente entregues. Para tanto acostou aos autos o Aviso de 

Recebimento da mercadoria. Cumpre consignar que houve apresentação 

de impugnação à Contestação. Pois bem, muito embora a parte Autora 

negue qualquer vinculo com a parte Ré, observo que seus argumentos 

não devem prosperar. Isso porque, a empresa Ré acostou aos autos o 

aviso de recebimento devidamente assinado por Samuel Rodrigues em 

03/09/2013. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência da contratação 

e de recebimento da mercadoria, haja vista que o terceiro recebedor dos 

produtos foi o próprio genitor da Autora, conforme pode ser observado em 

seu documento pessoal (id n. 25507304). Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

cobrança dos débitos, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. 

Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e a cobrança 

dos débitos, não há se falar em repetição do indébito, muito menos em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, 

certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos débitos, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a mesma ao 

pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015017-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SUELEN SILVA ALVES (AUTOR(A))

RENATO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY OAB - MT6531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015017-12.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CARLA SUELEN SILVA ALVES, 

RENATO PEREIRA REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o pedido de audiência de instrução 

requerido pela Reclamada em audiência e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Os Reclamantes ajuizaram a 

presente Ação indenizatória por Danos Morais em desfavor da 

Reclamada, ao argumento de cancelamento de seu voo sem prévio aviso, 

causando-lhe prejuízos de toda ordem. Melhor dizendo, alegam os Autores 

que efetuou a compra/reserva de bilhetes aéreos, cujos trechos 

referiam-se a Cuiabá/Fortaleza e Fortaleza/Cuiabá, sendo a ida no dia 

28/02/2019 e a volta para o dia 06/03/2019. Todavia o voo de ida teria sido 

cancelado, injustificadamente, razão pela qual não houve o voo 

programado de Cuiabá com escala em Brasília, afirmando que apenas 

foram realocados para voo no dia seguinte. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A empresa Reclamada apresentou tempestiva 

Contestação, reconhecendo o fato narrado na inicial, mas atribuindo o 

evento à ocorrência de problemas operacionais, razão pela qual o voo 

teria sido cancelado. Finaliza que mesmo diante do cancelamento do voo, 

disponibilizou à parte Autora toda assistência de informações, agindo 

conforme legislação específica (afirma que em nenhum momento a parte 

Autora ficou desamparada). Pugnou pelo julgamento que reconheça a 

inexistência de danos morais e do dever de indenizar (improcedência dos 

pedidos iniciais). A Reclamante apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste a parte autora. Isto porque, 

verifica-se que o caso em questão, trata-se de autêntica relação de 

consumo, e não é demais lembrar que, neste conflito de interesses, figura, 

de um lado, uma empresa, dotada que é de todas as possibilidades de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 471 de 587



produção de prova, fornecedoras de produtos e de serviços 

especializados, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Deve-se lembrar também das regras do ônus da prova, 

disciplinadas no artigo 373 do código de processo civil, que destinam-se 

aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar à luz das 

expectativas que o processo lhes enseja, por causa da atividade 

probatória. Ao autor incumbe provar o fato constitutivo do seu direito, e o 

réu tem o dever de expor algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. São fatos incontroversos nos autos: a contratação do 

serviço de transporte aéreo operado pela Reclamada, a não realização do 

voo como determinado na data da compra e a impossibilidade da parte 

Autora chegar em seu destino final no horário e data programada. Sendo 

certo que, está comprovado nos autos o cancelamento do voo nº 1721 

(Cuiabá/Brasília dia 28/02/2019 às 10h55), pois confesso pela Reclamada, 

bem como que o autor apenas embarcou no dia 01/03/2019 às 03h00 de 

Cuiabá com escala em Recife, sendo que apenas chegou em Fortaleza às 

14h50, ou seja, com uma diferença aproximada de 19 (dezenove) horas. É 

certo que motivos relevantes podem acontecer, sendo capazes de 

comprometer a realização de voo conforme programado/contratado, com o 

intuito de preservar a integridade física dos passageiros, como no caso de 

intempéries climáticas, que são fatos que se encontram fora do controle 

humano. É um caso fortuito externo. Porém, in casu, tenta a companhia 

aérea classificar o motivo da impossibilidade da viagem na mesma 

categoria (que se caso fortuito fosse). Em que pese tais alegações, 

entendo serem inaplicáveis ao caso em tela. Os impedimentos 

operacionais estão sobre o controle e responsabilidade da empresa 

Reclamada, sendo certo que tal fato configurada falha na prestação de 

serviços. A responsabilidade da empresa Reclamada, fornecedora de 

serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte promovida. Embora a força maior e o caso fortuito 

não estejam arrolados no artigo 14, § 3º do CDC como excludentes de 

responsabilidade civil, estes fatores também têm o condão de excluí-las. 

Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria do Risco do 

Empreendimento. No contrato de transporte aéreo de passageiros, 

aplica-se também o Código Brasileiro de Aeronáutica, que exclui 

expressamente a responsabilidade do transportador em caso de força 

maior. Apenas o fortuito externo efetivamente comprovado tem o condão 

de excluir a responsabilidade civil, já que o fortuito interno é abrangido 

pelo Risco do Empreendimento. Preterição de embarque decorrente de 

manutenção na aeronave, caracteriza fortuito interno, já que integra o 

processo de execução do serviço de transporte aéreo, não eximindo a 

responsabilidade civil do prestador de serviço, pois compreende no risco 

do empreendimento. A jurisprudência tem entendido que o vício na 

prestação do serviço de transporte aéreo, caracterizado pelo 

cancelamento de voo, é suficiente para ensejar a reparação por dano 

moral, pois implica no retardamento da chegada ao destino, fato este que, 

pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional 

considerável, notadamente quando não há qualquer aviso prévio. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - 

TRANSPORTE AÉREO - PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO 

(CANCELAMENTO DE VOO POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO 

PROGRAMADA DA AERONAVE) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A 

preterição de embarque de passageiro, decorrente de da necessidade de 

manutenção não programada da aeronave, fere disposições contratuais e 

regras regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se 

trata de hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho 

contratual (reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra 

empresa) como extracontratual (dano moral), diante da conduta ilícita (STJ 

EDcl no Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 3.290/2010). (Procedimento do 

Juizado Especial Cível, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, 

Rel. Hildebrando da Costa Marques. DJe 26.11.2014). Portanto, necessário 

reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a 

consequente fixação do quantum indenizatório devido. Para a fixação do 

valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada 

caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da 

lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, 

a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) para cada um dos Reclamantes. Quanto aos danos materiais, 

observo que os Autores apresentaram o voucher da contratação com 

check-in no dia 28/02/2019 (ID n. 25028815). Assim, com o atraso de 

aproximadamente 19horas, de fato, a autora deixou de desfrutar de uma 

diária contratada, por falha na prestação de serviço da Reclamada, razão 

pela qual, tendo os Autores arcado com o pagamento de sete diárias, mas 

usufruído apenas de seis, deve a Ré ser compelida em ressarcir a Autora 

pelo prejuízo material no importe de R$ 215,27 (duzentos e quinze reais e 

vinte e sete centavos). Já com relação a despesa de deslocamento do 

aeroporto até o hotel no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), entendo ser 

improcedente, uma vez que não está comprovado nos autos que o pacote 

adquirido contemplava serviço de translado do aeroporto ao hotel. Pelo 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1. condenar a parte 

Reclamada a pagar à cada um dos Reclamantes a quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta 

data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e; 

2. condenar a Ré a pagar aos Autores indenização por danos materiais no 

valor de R$ 215,27 (duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso 

(28/02/2019) e juros de mora de 1%a.m. 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. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016299-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016299-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REINALDO CAMARGO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Rejeito a preliminar 

de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. Esta 

causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia. Ainda, rejeito a preliminar de prescrição alegada pela 

Ré, tendo em vista que a parte Autora juntou aos autos o holerite atual, 

comprovando que os descontos ainda estão sendo realizados em sua 

folha de pagamento. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A parte Reclamante 

pretende que seja declarada indevida a cobrança em folha de pagamento 

intitulada como cartão de crédito, a devolução em dobro dos valores 

cobrados a mais do Reclamante e, por fim, o pagamento da indenização 

por danos morais. A Reclamada alega em sua defesa que a parte Autora 

contratou o serviço de cartão de crédito consignado e que o contrato é 

válido, sendo lícito também os descontos na folha de pagamento, 

conforme consta na contratação. A Reclamada esclarece que por se 

tratar de um cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo na 

folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento 

do restante da fatura, além do que não há previsão para o término da 

cobrança, devido aos juros rotativos sobre o saldo remanescente das 

faturas, bem como que única forma de quitação do débito é por meio do 

pagamento integral da divida. Contudo, compulsando detidamente os 

autos, verifico que razão não assiste a Reclamada, tendo em vista que a 

contratação de empréstimo foi “maquiada”, cuja origem é declarada como 

utilização de cartão de crédito, sendo essa modalidade extremamente 

onerosa ao consumidor, pois o crédito é sacado de uma só vez e o 

pagamento é cobrado/debitado como valor mínimo, incidindo encargos 

sobre o remanescente da fatura. Noutras palavras, verifico séria prova 

documental que nos leva a concluir pela intenção escusa (má-fé) por 

parte do Banco Reclamado, na medida em que concedeu “empréstimo” 

travestido de saque de cartão de crédito. Registra-se que nesta 

modalidade (empréstimo via cartão de crédito), os juros são muito mais 

exorbitantes, isto é, de um lado a transação fica muito mais 

interessante/lucrativa para o Banco, mas de outro, impele os clientes à 

verdadeira escravidão financeira, uma vez que pagam, pagam e pagam as 

parcelas e o valor da dívida quase nunca diminui (porque na verdade, 

muitas das parcelas servem apenas para amortizar os juros, isto é, o valor 

principal demora ou quase impossível de ser “alcançado”). Com efeito, em 

que pese tenha a Reclamada apresentado o correlato contrato, deixou de 

informar claramente acerca da contratação feita pela parte Reclamante a 

fim de se beneficiar por longo tempo do desconto diretamente na folha de 

pagamento. Corroborando isso, existe o fato de que durante todo o 

período em que a parte Autora possui o contrato de cartão de crédito não 

consta a sua utilização além do saque inicialmente realizado, conforme 

consta nas faturas apresentadas pela Ré. Observo também que o Autor 

nunca conseguiria quitar as faturas, como confessado pela Reclamada, 

pois a única forma de se ver livre dos descontos seria com o pagamento 

integral, pois o longo período descontado em folha do reclamante serviu 

apenas para pagamento dos juros do cartão. Assim, não é razoável e 

muito menos proporcional que o consumidor depois anos de descontos em 

sua folha de pagamento, amortize, segundo a Reclamada, somente o valor 

do mínimo de uma dívida, apesar de já ter adimplido valor considerável. 

Portanto, pelo que se infere dos fatos e documentos apresentados nos 

autos, a Reclamada deixou de cumprir com seu dever de informação, não 

demonstrando nitidez/segurança/lealdade e boa-fé no que estava a 

ofertar não somente à parte Autora, mas a outros tantos clientes que 

também batem à porta do Poder Judiciário reclamando sobre a mesma 

causa petendi. Neste sentido, colaciona-se alguns julgados precedentes: 

Recurso nº: 0029090-51.2014.8.19.0004 Recorrente: FLORINDA NUNES 

PATTI Recorrido: BANCO BMG S.A. VOTO Narra a parte autora, em 

síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao banco réu em 

2011, e, posteriormente, descobriu que se tratava de um empréstimo por 

meio de cartão de crédito, onde os juros são muito maiores e sem prazo 

de término. Sustenta que jamais solicitou o envio de um cartão de crédito, 

e que vem recebendo faturas a ele referentes, apesar de nunca tê-lo 

utilizado. Alega tratar-se de venda casada. Assim, pleiteia antecipação de 

tutela para que o réu cesse os descontos mínimos das parcelas sob a 

rubrica "BMG CARTÂO DE CRÉDITO" nos vencimentos da autora 

(indeferida à fl. 24); declaração de nulidade do empréstimo atrelado ao 

cartão de crédito, bem como de eventual cláusula que autorize o desconto 

do mínimo do cartão nos vencimentos da autora; restituição dos valores 

descontados indevidamente num total de R$ 4.516,96, já em dobro; e 

indenização a título de danos morais. A r. sentença de fls. 71/73 julgou 

improcedentes os pedidos. Em recurso inominado interposto às fls. 74/80, 

a parte autora pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos 

pedidos formulados na inicial. É o breve relatório. Decido. Trata-se de 

relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 

O recorrido é fornecedor de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que o recurso inominado interposto 

pelo autor merece parcial provimento. Situação já conhecida desta Turma. 

Instituição financeira que, ao invés de efetuar um simples empréstimo 

consignado ao consumidor, celebra com este contrato de cartão de 

crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática 

comercial adotada que gera 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. Violação a transparência. Intenção clara da financeira em 

gerar dívida vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira 

que sequer informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a 

prática. Nulidade do empréstimo contratado através de cartão de crédito. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial, visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e dele usufruído. Sentimentos de 

angústia e impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que 

se impõe, levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da 

ré, não se podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. 

Entretanto, não merece prosperar o pedido de restituição dos valores 

descontados, uma vez que não há planilha nos autos. Ante o exposto, 

conheço do recurso e VOTO no sentido de dar-lhe parcial provimento 

para: 1) declarar a nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito, 

bem como de eventual cláusula que autorize o desconto do mínimo do 

cartão nos vencimentos da autora, sob pena de multa correspondente ao 

dobro do valor cobrado; e 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da data da citação e de 

correção monetária a partir da data da publicação do acórdão. Julgo 

improcedente o pedido de restituição, pelos motivos supra. Sem 

honorários por se tratar de recurso com êxito. Rio de Janeiro, 24 de 

fevereiro de 2015. PALOMA ROCHA DOUAT PESSANHA JUÍZA 

RELATORA ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA 

TURMA RECURSAL CÍVEL (TJ-RJ - RI: 00290905120148190004 RJ 

0029090-51.2014.8.19.0004, Relator: PALOMA ROCHA DOUAT 

PESSANHA, Primeira Turma Recursal, Publicação: 11/03/2015 00:00). E 

ainda: PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS AUTOS Nº 317434-67 RECORRENTE: JAIR CORDEIRO 

DE ANDRADE RECORRIDO: BANCO BMG S.A. VOTO Alegação da parte 

autora de que celebrou junto ao réu contrato de empréstimo consignado 

em folha; todavia, vem sofrendo descontos mensais em seu contracheque 

referente ao valor mínimo de um cartão de crédito. Afirma que jamais 

desejou realizar empréstimo atrelado a um cartão de crédito, pois desejou 

contratar um empréstimo com descontos mensais em valores fixos e com 

prazo de término, o que não está ocorrendo. Argumenta que essa 

modalidade de empréstimo não contratada acabou gerando despesas 

indesejadas e indevidamente descontadas. Postula a declaração de 

nulidade do empréstimo atrelado ao cartão de crédito; a condenação do 

réu a cessar os descontos mínimos nos seus vencimentos, sob a rubrica 

"Banco BMG Cartão de Crédito"; a restituição dos valores indevidamente 

descontados, totalizando a quantia de R$ 7.879,98 em dobro, e 
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compensação por danos morais (docs. fls 16/21). Em CONTESTAÇÃO, 

sustentou o réu que a parte autora contratou cartão de crédito consignado 

com limite de crédito e realizou um saque quando da assinatura do 

contrato, no valor de R$ 3.200,00, devidamente creditado em sua conta 

corrente; que os descontos que autor visualiza em seu contracheque são 

referentes ao valor mínimo estampado na fatura do cartão de crédito, 

tendo o mesmo anuído expressamente a cláusula que autoriza o desconto 

em folha, conforme contrato firmado entre as partes; que o contrato ainda 

prevê que o cliente pode efetuar o pagamento total ou parcial da fatura; 

que todos os pagamentos realizados foram abatidos de seu saldo 

devedor, mas como pagava o mínimo da fatura gerou cobrança de 

encargos de financiamento e juros sobre o saldo devedor. Descabimento 

da restituição dos valores regularmente descontados e inexistência de 

dano moral a reparar. Requer a improcedência. (docs. fls 32/42). A 

sentença foi de improcedência. O RECURSO É DA PARTE AUTORA, 

tempestivo e com JG concedida, ratificando os termos da peça inicial, 

ressaltando que acreditava na contratação do empréstimo na modalidade 

consignada, nunca atrelado a um cartão de crédito com descontos 

infindáveis, sendo que as letras do contrato estavam grafadas de modo 

minúsculo, dificultando boa visualização e entendimento. Contrarrazões 

pelo desprovimento do recurso. É O RELATÓRIO. VOTO. Relação de 

consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ré, 

ora recorrida, é fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se nas 

disposições do artigo 3º e seus parágrafos do Código de Defesa do 

Consumidor. Entende esta Magistrada que a sentença, data venia, merece 

parcial reforma. Situação já conhecida desta Turma. Instituição financeira 

que, ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado ao 

consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o 

débito diretamente na fatura de cartão de crédito. Prática comercial 

adotada que gera 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. 

Violação a transparência. Intenção clara da financeira em gerar dívida 

vitalícia em detrimento do consumidor. Instituição financeira que sequer 

informa datas de contratação, o que indicaria de forma clara a prática. 

Necessidade de modulação dos efeitos da decisão judicial visto ter a 

autora recebido o valor do empréstimo e usufruído dos valores 

respectivos. Ausência de parâmetros para aferir qual o valor justo para 

pagamento do empréstimo com juros, que leva o julgador a arbitrar a 

importância já quitada de R$ 7.879,98 como sendo suficiente a quitar o 

empréstimo de R$ 3.200,00. Descontos em folha que devem cessar, à 

vista do reconhecimento da quitação. Sentimentos de angústia e 

impotência vivenciados. Fixação de verba compensatória que se impõe 

levando-se em conta a razoabilidade, o poderio econômico da ré, não se 

podendo esquecer, ainda, do viés educativo do dano moral. PELO 

EXPOSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO PARA: 1) condenar o réu a se abster de efetuar descontos 

relativos ao cartão de crédito do autor diretamente em seu contracheque, 

sob pena de multa de três vezes cada valor indevidamente descontado; 2) 

declarar quitado o empréstimo em questão pelo pagamento de R$ 

7.879,98; 3) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00, a título de 

dano moral, acrescidos de correção monetária e dos juros de 1% ao mês 

a partir da data da publicação do acórdão. SEM HONORÁRIOS POR SE 

TRATAR DE RECURSO COM ÊXITO. RENATA GUARINO MARTINS Juíza 

R e l a t o r a  ( T J - R J  -  R I :  0 3 1 7 4 3 4 6 7 2 0 1 3 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0317434-67.2013.8.19.0001, Relator: RENATA GUARINO MARTINS, 

Primeira Turma Recursal, Publicação: 29/09/2014) No que tange ao pedido 

de devolução em dobro do valor descontado a título de cobrança de 

cartão de crédito, entendo ser improcedente. Conforme exposto, a parte 

Reclamante não nega que efetuou o empréstimo com a realização do 

saque perante a Reclamada, e esta, por sua vez, maquiou a forma de 

cobrança, tornando praticamente impossível a quitação do débito. Desta 

forma, o cancelamento do contrato, com o consequente cancelamento dos 

descontos na folha de pagamento da parte Autora é medida que se impõe, 

visto ser a mais adequada ao caso. Quanto à reparação por dano moral, é 

cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Verifica-se que 

houve falha na prestação do serviço, no que se refere cobrança 

sistemática de débitos na folha de pagamento da parte Reclamante e à 

falta de zelo quando da ausência de informação, finalização e liquidação 

do contrato em não impedir que tais descontos fossem efetivados. A 

situação vivenciada pela parte Reclamante trouxe-lhe diversos dissabores 

que ultrapassam o mero aborrecimento das situações cotidianas, 

especialmente porque foi cobrada indevidamente na sua folha de 

pagamento ao longo de anos e necessitou contratar advogado para bater 

às portas do Judiciário para ver solucionado seu caso. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados à parte Reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela Reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo (dano in re ipsa), pois o dano se 

extrai da verificação da conduta. Para a fixação do valor da indenização 

por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem 

observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; 

condições econômico-sociais do ofensor e ofendido. No caso dos autos, 

a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser 

considerada moderada, se comparada a outras adversidades geradoras 

de dano moral. A parte Reclamada é empresa de grande porte e efetuou 

descontos indevidos na folha de pagamento da parte Reclamante. Feitas 

as ponderações supra, entendo adequado para o caso concreto, a 

fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Diante do exposto, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino 

pela parcial procedência dos pedidos iniciais para: 1. Declarar a 

inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito na folha de 

pagamento da parte Autora e o encerramento do contrato, determinando 

que a Reclamada suspenda os descontos imediatamente, sob pena de 

arbitramento de multa; 2. Condenar a Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento 

e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014743-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAERCIO FORMIGA 

RODRIGUES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, 

destaco que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes 

autos não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que o 

Autor possui conta corrente junta a Ré, bem como que o débito ensejador 

da negativação é decorrente do não pagamento das parcelas do 

refinanciamento de empréstimo realizado. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência dos débitos que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(30/06/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015990-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015990-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO MARCOS OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 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. 335, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que não possui dívida 

alguma. Em contestação alega a Reclamada que a negativação ora 

discutida refere-se a dívida contraída junto a Via Varejo S/A que cedeu o 

crédito a mesma. Apesar do não comparecimento do Reclamante em 

audiência de conciliação, julgo o processo da forma que ele se encontra, 

vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, por equidade ao 

enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova por meio do contrato de 

venda financiada, planilha de demonstração de custo efetivo, ficha para 

aprovação do crédito e termo de cessão a legalidade da negativação. 

Cabe registrar que o contrato anexado pela Ré está devidamente assinado 

e com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação 

com a assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que 

se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário pericia por especialista da área 

grafotécnica. 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. Esta 

ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante 

nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de 

direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a 

má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com 

objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, com o objetivo 

de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que não apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em extinção do feito, vez que não justificou sua ausência no referido ato, 

devendo esta responder pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por 

equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante 

a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014391-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO OAB - MA8470 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014391-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALAN DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR 

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. 335, I do 

NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, que não 

possui dívida alguma. Em contestação alega a Reclamada que a 

negativação ora discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição 

demandada, pois o Autor assumiu a titularidade da unidade consumidora 

no dia 03/07/2018, bem como assumiu os débitos por meio do termo de 

confissão de divida. Apesar do não comparecimento do Reclamante em 

audiência de conciliação, julgo o processo da forma que ele se encontra, 

vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, por equidade ao 

enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova por meio instrumento de 

confissão de divida a existência do vinculo jurídico e dos débitos. O autor 

negou o vinculo com a empresa requerida o que se demonstrou inverídico 

após a apresentação da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido 

nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes e efetivo débito; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Cabe registrar que o contrato está 

devidamente assinado e com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. 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. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte 

reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada 

em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte 

reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do 

reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé da parte reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, 

com objetivo de ser premiada com a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se aproveitando da 

gratuidade processual na primeira instância, litigando de má-fé, 

abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 476 de 587



agora, após comprovado que está litigando de má-fé, tem a desfaçatez de 

simplesmente não comparecer a audiência de conciliação, com o objetivo 

de arquivamento dos autos por contumácia, uma vez que não apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Ora, comprovado a existência do 

débito e a litigância de má-fé por parte da reclamante não há o que se falar 

em extinção do feito, vez que não justificou sua ausência no referido ato, 

devendo esta responder pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por 

equidade, o disposto no Enunciado 90 do FONAJE. ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Restando claro que o débito inequivocamente existe, 

não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. 

Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou os débitos que detinha perante 

a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento do seu nome aos 

cadastros de consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. 

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor 

dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020525-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020525-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAGNA BENEDITA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Conexão: Rejeito a preliminar de conexão 

por não vislumbrar identidade do pedido ou a causa de pedir, vez que os 

valores dos débitos e os contratos diferem. A Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando o contrato de 

abertura da conta corrente, documento pessoal apresentado no ato da 

contratação (ID n. 29029926), extratos e telas sistêmicas. O contrato está 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal) e com o termo de audiência. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário pericia por especialista da área 

grafotécnica. Cumpre consignar que houve apresentação de impugnação 

à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, cabe a parte reclamante comprovar o pagamento do 

empréstimo realizado, pois certo também que a Ré comprovou que o valor 

do empréstimo foi disponibilizado na conta corrente da Autora. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada e dos débitos negativados, 

não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado 

e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000401-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENZZO EMANUEL MOREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da Reclamada, sob 
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o fundamento de falha na prestação de serviço. Afirma que adquiriu um 

tênis no site da empresa Ré, todavia necessitou realizar a troca, momento 

em que a Reclamada teria lhe passado todas as informações para 

devolução do produto pelo correio. Argumenta que a Reclamada recebeu 

o produto, no entanto, não seria possível realizar a substituição por 

ausência de numeração, contudo, até o presente momento não realizaram 

o estorno do valor pago. Realizada a audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta tempestivamente, oportunidade em que confirmou os 

fatos narrados na exordial, entretanto, afirma que o estorno não foi 

realizado por inconsistência sistêmica. Alega ainda, ausência dos 

requisitos necessários para configurar os danos morais, por tratar-se de 

um mero desacordo comercial. A parte Reclamante apresentou 

impugnação à Contestação. Pois bem. Analisando o conjunto probatório 

dos autos, observo que a Reclamada confirma que houve a compra do 

tênis, bem como a sua devolução, além de admitir que não houve o 

estorno da compra em favor do Autor. Desse modo, entendo ser 

incontroversa a procedência dos danos materiais, razão pela qual deve a 

empresa Ré proceder com a restituição do valor pago. Com relação aos 

danos morais, observo que está demonstrada a falha na prestação de 

serviço da empresa Ré, pois apesar de alegar inconsistência sistêmica, 

não demonstrou que tenha tentado solucionar a falha por outros meios, 

sendo certo que até o presente momento não procedeu com a restituição 

do valor pago. Assim, os danos morais são devidos, diante de todo o 

desgaste, de todo o transtorno, experimentados pelo 

requerente/consumidor, vez que restou comprovado que a parte autora 

tentou solucionar o impasse administrativamente, conforme protocolos - 

embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de 

reparar os percalços e transtornos sofridos. 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. A reparação moral deve também, guardar relação com a 

r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  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. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada para: 1. 

Condenar a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 424,92 

(quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), a titulo de 

danos materiais. Valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação, 

e; 2. Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de 

sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000661-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contratos legitimamente firmados pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da multa por quebra do período de fidelização do 

plano contratado. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência dos débitos que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 
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carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(01/11/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018534-25.2019.8.11.0002
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REGINA ROSEMARY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018534-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REGINA ROSEMARY DA 

SILVA REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Incompetência: Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pelas partes, para processar 

e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de 

longe pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de 

qualquer espécie de perícia (grafotécnica). Ausência de interesse de agir: 

Alega a reclamada a ausência da comprovação da lesão sofrida. Entendo 

que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto o interesse de agir da 

Autora está demonstrado por meio do extrato da negativação acostado 

aos autos. Inépcia da Inicial: Rejeito a preliminar de inépcia, pois sem 

nenhum esforço se vislumbra a causa de pedir, assim como o pedido, por 

lógica conclusão. Ainda, cumpre consignar que a inicial esta devidamente 

instruída com o extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. A 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos ficha cadastral (id. n. 29012612), documento pessoal apresentado 

no ato da contratação e faturas. O contrato está assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por especialista da área grafotécnica. Cumpre 
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consignar que a parte Autora NÃO apresentou impugnação à 

Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por 

parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, por meio do contrato e fotografia, cabe a parte reclamante 

comprovar o pagamento da fatura que originou a inscrição do seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e dos débitos negativados, não há se falar 

em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo 

ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA ISABEL GOMES BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000510-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREZA ISABEL GOMES 

BARBOZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Retificação do polo passivo: A reclamada pleiteia a retificação dos dados 

do processo para, ao invés de constar TIM CELULAR S/A, passe a 

constar como TIM S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.421.421/0001-11, por 

ser a empresa incorporadora, fato pelo qual, acolho a preliminar para que 

seja retificado o polo passivo da presente demanda. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Havan”, 

o que pode ser facilmente visualizado no comprovante anexo no id n. 

27906150. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a 

parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi 

questionada judicialmente. Assim, muito embora as negativações 

apontadas não sejam preexistente à negativação debatida na presente 

lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a 

mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para fins de 

fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, considerando a existência de outra negativação (não preexistente) 

em nome da Autora e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 
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1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(05/11/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017950-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARQUES BATISTA 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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017950-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS MARQUES BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. A 

parte Reclamante ajuizou a presente ação em desfavor da Reclamada, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, esta restou inexitosa. Por ocasião da Contestação, a 

reclamada alega que a dívida cobrada é originada de contrato inadimplido 

junto e empresa NATURA COSMETICOS S/A, a qual cedeu o crédito para a 

empresa Promovida (ausência de responsabilidade civil). Por fim, pleiteia 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos a ficha cadastral, 

documento pessoal e comprovante de endereço apresentados no ato da 

contratação (id n. 29040498), nota fiscal e termo de cessão. O contrato 

está devidamente assinado com verdadeira identidade da assinatura ali 

exarada em comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo 

próprio Reclamante, bem como com o termo de audiência. Que se diga que 

tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho 

nu, não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. A 

parte Reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe 

que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez comprovado o vinculo 

jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o pagamento de seus 

débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a Reclamada, ônus do qual 

não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011652-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADICEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011652-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADICEIA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, EDITORA E 
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DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A empresa Ré apresentou defesa, 

alegando, em síntese, a ausência de ato ilícito, haja vista a parte Autora 

não ter adimplido com o acordo realizado, bem como possuir débitos de 

matricula e mensalidades em aberto. Pois bem. Tenho que a relação 

jurídica entre as partes é fato incontroverso vez que a parte autora alega 

apenas não ter débitos em aberto e não a relação jurídica entre as partes. 

Analisando as provas apresentadas nos autos, constato que a parte 

Autora realizou dois instrumentos de confissão de divida. Ademais, a 

argumentação da parte reclamante é totalmente genérica, pois apesar de 

alegar que não possui débitos em aberto junto a reclamada, juntou aos 

autos apenas três comprovantes de pagamentos ilegíveis, ou seja, não 

comprovou a quitação ou ao menos que está em dia com o pagamento das 

parcelas do acordo celebrado. Logo, conquanto a parte autora informe, 

que não possui débito, não trouxe aos autos qualquer documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. Assim, 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 do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos, muito menos em indenização por danos morais. 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018314-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR WALTTER SIMADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018314-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ITACIR WALTTER SIMADON 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pelas 

partes, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Prescrição: A parte reclamada articulou preliminar de 

prescrição sob o argumento de que deve ser aplicado ao caso o prazo 

trienal previsto no artigo 206, § 3º, do CC. Ocorre que, em se tratando de 

relação de consumo, deve ser aplicado ao presente caso o artigo 27 do 

CDC, bem como o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, ou seja, o prazo 

prescricional de cinco anos, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de empréstimo contratado pelo Reclamante, bem 

como que o valor teria sido creditado em conta bancária junto a Caixa 

Econômica Federal. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência das parcelas do empréstimo. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação, oportunidade em 

que afirmou a não contratação do empréstimo e ausência de conta 

bancária junto a Caixa Econômica Federal. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 
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valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(17/06/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019168-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDERLEI EMERSON 

BUZELLI REQUERIDO: BANCO J. SAFRA S.A Visto. Dispensado o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a parte Reclamante a 

condenação da reclamada ao pagamento da indenização por danos 

morais e na obrigação de baixa do gravame em seu veiculo, ao argumento 

que mesmo após quitar o seu contrato, por meio da purgação da mora na 

Ação de Busca e Apreensão n. 1003744-36.2019.8.11.0002 a reclamada 

não procedeu com a baixa do gravame, impedindo que o reclamante 

realizasse a transferência do veiculo. A empresa reclamada apresentou 

contestação alegando, em suma, que a baixa do gravame não ocorreu em 

virtude de ainda não ter sido realizado o levantamento do alvará judicial 

nos autos da Busca e Apreensão, bem como em razão do Autor estar 

devendo a Reclamada o valor de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e 

nove reais), não havendo que se falar em reparação dos danos, 

pugnando pela improcedência da demanda. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. O Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Pelo que se vê dos documentos 

anexados nos autos, a Reclamada ajuizou Ação de Busca e Apreensão 

em desfavor da parte Autora, na qual resultou na apreensão do veiculo e 

na purgação da mora. Observo nos autos da Busca e Apreensão n. 

1003744-36.2019.8.11.0002 que a Reclamada concordou com o valor 

pago a titulo de quitação integral do contrato em 04/10/2019 (id n. 

24628955), bem como que o valor de R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e 

nove reais) que alega ser credora é referente as despesas de estadia do 

veiculo, em virtude da apreensão (id n. 25450440). No caso, a Reclamada 

concordou com a quitação integral do contrato em 04/10/2019, porém o 

gravame apenas foi baixado após determinação judicial nesses autos, ou 

seja, em 19/12/2019. Assim, restou incontroverso que mesmo tendo sido o 

contrato quitado não foi baixado o gravame sobre o veiculo. Isso porque, 

segundo a Reclamada, o gravame apenas poderia ser baixado após o 

levantamento do alvará judicial. No entanto, tal argumento não deve 

prosperar, pois a parte Autora não pode ser lesionada pela demora no 

requerimento e expedição do alvará, até porque, houve o pagamento 

integral do débito em juízo e concordância da Reclamada na quitação 

integral do contrato. Estando, desse modo, garantido o direito ao 

recebimento do valor depositado em favor da empresa Ré. Nesse sentido, 

cabe destacar o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. 

LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ. POSSIBILIDADE. BAIXA DO GRAVAME. DA EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A 

TÍTULO DE PURGA DA MORA. Considerando que os valores depositados 

pelo fiduciante no curso da demanda se deram no intuito de purga a mora, 

por sua vez, reconhecida em Juízo, inexiste óbice para o levantamento 

dos valores pela credora fiduciária, pois se tratam de quantias 

incontroversas. Possibilidade de expedição de alvará em favor da 

instituição financeira. DA LIBERAÇÃO DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE O 

PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. Reconhecida a purga da mora, em virtude do 

depósito do valor indicado no cálculo que instruiu a inicial, compreendendo 

as parcelas vencidas e vincendas, acrescido dos consectários legais, é 

cabível a baixa do gravame incidente sobre o prontuário do veículo, 

inclusive, antes do levantamento dos valores depositados pela credora 

fiduciária. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 

70080568165, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 28-03-2019). 

Destaquei. Como o contrato foi devidamente quitado, à reclamada competia 

a obrigação de baixar a restrição a venda/gravame registrado no 

prontuário do veículo, em prazo razoável – sendo isto inerente ao contrato 

de compra e venda que celebrou. O não cumprimento desta obrigação 

configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, 

marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se 

espera, configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste 

particular, como fornecedor dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, 

o que significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “Art- 14 – O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
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culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” A decisão que 

reconhece a legitimidade da pretensão de indenização pelos danos 

morais, é aquela que considero mais justa, e tem amparo legal no 

dispositivo já citado e nos fatos que claramente indicam que houve uma 

omissão culposa, geradora de danos morais – logo, presente o nexo de 

causalidade. Presentes os pressupostos que autorizam a indenização, 

quais sejam, conduta omissiva, presumível dano ou prejuízo e nexo de 

causalidade, há, independentemente da culpa, dever de indenizar a ser 

reconhecido: A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

favor da reclamante ilícito enriquecimento. Isto posto, pelos fundamentos 

acima, com fundamento no art. art. 487, inciso I do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação apenas para: 1. Confirmar 

a liminar deferida no id n. 27294875, e; 2. Condenar a Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, devendo o valor ser monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir dessa data. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011149-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JANAINA SILVA PIRES 

NASCIMENTO REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Realizada a audiência 

de conciliação o acordo restou infrutífero. A Reclamada apresentou 

contestação alegando a existência do débito, afirmando que a parte 

Autora realizou cadastro para revendedora de seus produtos, porém não 

honrou com o adimplemento das notas fiscais emitidas. Desse modo, 

diante da inadimplência o nome da Autora foi incluído nos órgãos de 

proteção ao credito, por tratar-se de exercício regular do direito. A Autora 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. A Reclamada juntou aos 

autos a nota fiscal da mercadoria adquirida, bem como o recibo de entrega 

dos produtos (id n. 28908378), além dos áudios para demonstração de 

ciência do cadastro realizado. No caso, destaco que o recibo de entrega 

acostado no id n. 28908378 (pág. 8) está assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarado em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a realização de pericia por especialista da área grafotécnica. 

Diante de tão robusta prova, recibo de entrega das mercadorias, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno também a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 
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C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016875-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANK ANTONIO DA SILVA OAB - MT12372-O (ADVOGADO(A))

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016875-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NELSON FERREIRA PAES 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. O Autor ajuizou a presente reclamação em desfavor da Ré, 

ao argumento de contratação dos serviços de maquina de cartão para 

realização de transações comerciais por meio de cartão de débito e 

crédito. Afirma que seu cliente realizou o pagamento dos seus serviços 

por meio do cartão, todavia, apesar de ter cadastro sua conta bancária 

para recebimento dos valores pagos por meio da maquina adquirida, até o 

momento a empresa Ré não teria realizado a transferência para sua conta. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. Em defesa, 

a empresa Ré afirma ausência de responsabilidade civil pelos fatos 

alegados na exordial, ao argumento de que a transação foi devidamente 

repassada, todavia houve a cobrança de taxas em razão de o Autor ter 

optado pelo recebimento integral (antecipado) das operações realizadas 

de forma parcelada. Assim, afirma que não houve conduta ilícita da 

empresa Ré, pugnando pela improcedência da demanda. O Autor 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem, a pretensão merece 

juízo de parcial procedência. Não há dúvidas sobre a contratação dos 

serviços da Reclamada. Contudo o Requerente afirma sua indignação por 

não ter recebido o repasse da venda realizada no dia 17/07/2019, no valor 

de R$ 2.063,60 (dois mil e sessenta e três reais e sessenta centavos). 

Muito embora a empresa Ré afirme que houve o repasse ao Autor, bem 

como que o mesmo teria aderido ao sistema de antecipação de recebíveis 

para o caso de operações realizadas de modo parcelado, não logrou êxito 

em demonstrar nos autos qual o valor cobrado do Autor pelo 

adiantamento, muito menos qual valor teria sido creditado na conta do 

Autor. Ademais, além da Ré não comprovar o repasse dos valores, 

observo que em sua defesa afirma que o valor teria sido pago ao Autor 

em 26/07/2019, no entanto, no dia 31/07/2019 o órgão PROCON abriu uma 

Reclamação Administrativa, em razão da Ré não ter prestado qualquer 

informação acerca do repasse. Além disso, o Autor acostou aos autos o 

extrato de sua conta bancária emitido em 09/09/2019 referente ao período 

de julho de 2019, no qual é possível observar que não consta qualquer 

crédito no dia 26/07/2019 (id n. 25874672). Assim, entendo pela falha na 

prestação dos serviços por parte da Reclamada ao afirmar que o valor da 

venda foi repassada, sem contudo comprovar o crédito em favor do 

Autor, mesmo que seja com a retenção das taxas por antecipação dos 

recebíveis. Logo, analisando detidamente os autos, entendo que houve 

falha na prestação de serviço da Reclamada, devendo proceder com a 

restituição do dano material sofrido pelo Reclamante. Os danos morais 

também são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, 

experimentados pelo requerente/consumidor, vez que foi surpreendido 

com o não recebimento do valor pago por seu cliente, mesmo após 

diversas tentativas na via administrativa, - embora não na cifra inicialmente 

pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços e 

transtornos sofridos. 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. A 

reparação moral deve também, 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. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da parte Reclamada, para: 1. Condenar ao pagamento dos danos 

materiais no valor de R$ 2.063,60 (dois mil e sessenta e três reais e 

sessenta centavos), corrigida pelo INPC e juros da mora de 1% (um por 

cento), ambos desde o evento danoso (17/07/2019), e; 2. Condenar a 

pagar à reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para 

fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019547-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON GONZAGA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019547-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISSON GONZAGA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Visto. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. A parte reclamante pretende ver a instituição financeira 

reclamada judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, alegando que foi vítima de ato ilícito, consubstanciado na 

indevida retenção de seus proventos laborais, antes da data prevista para 

cobrança do adiantamento em 20/12/2019. Alega que celebrou contrato de 

antecipação de 13º salario perante a instituição financeira reclamada e 

que, mesmo o valor não tendo sido creditado pelo ente publico, esta se 

apoderou da integralidade do saldo de sua conta corrente, impedindo que 

honrasse seus compromissos perante o comercio local, o que lhe causou 

danos morais. Depois de bem analisar a prova recolhida, em confronto 

com aquilo que alegaram as partes, não tenho dúvidas de que a demanda 

deve ser julgada parcialmente procedente. A documentação trazida 

comprova o pagamento do salário da parte reclamante e o débito referente 

antecipação do 13º salário, mesmo o 13º salário não tendo sido pago pelo 

Estado de Mato Grosso, além da previsão de cobrança apenas em 

20/12/2019 (id n. 27233139). Portanto, ao contrário do que alega o Banco 

reclamado, restou devidamente comprovado que houve indevida retenção 

salarial. Devo lembrar que neste litígio marcado por relação autenticamente 

de consumo figuram, de um lado, uma instituição financeira, dotada de 

todos os meios de produção de prova, nisto incluindo registros efetuados 

no sistema informatizado, imagens dos usuários dos terminais eletrônicos, 

nas operações realizadas, arquivos etc., e do outro o consumidor 

hipossuficiente. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º. 

da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), 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 ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Por força da injusta retenção salarial, a 

parte reclamante viu-se privada do acesso às verbas salariais que 

percebeu em dezembro de 2019, enfrentando todo o desgaste e a 

humilhação por não ter condições de arcar com suas despesas 

ordinárias. Os danos de ordem moral gerados pelo ato ilícito perpetrado e 

pela insensibilidade dos prepostos do banco reclamado devem ser, com 

fulcro no artigo 6º., VI, da Lei 8.078/90, devidamente reparados: “ São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva reparação dos danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. A proteção 

contra a arbitrária retenção salarial é, dado o seu caráter alimentar, 

elevada à condição de garantia constitucional, até porque, obviamente e 

em última análise, configura violação ao devido processo legal. 

Constituição Federal: “Art. 7º. (...) X – proteção do salário na forma da lei, 

constituindo crime sua retenção dolosa;” “Art. 5º. (...) LIV – ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” Disto 

decorre que é nitidamente arbitrária a atitude do banco reclamado em reter 

o salário do reclamante e assim impedi-lo de sacar os seus proventos. 

Mesmo nos casos em que a instituição financeira é credora do correntista 

rejeita a jurisprudência a possibilidade de retenção dos valores nela 

depositados: Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

ANTECIPAÇÃO DE 13ª SALÁRIO. COBRANÇA DA DÍVIDA DIRETAMANTE 

DO SALÁRIO DA PARTE CONSUMIDORA ANTES DO PAGAMENTO PELO 

ENTE EMPREGADOR. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL EM CONFORMIDADE COM OS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECUCURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado 

8037659-59.2016.811.0002 – Relator ALEX NUNES DE FIGUEIREDO – 

Julgado em 20/03/2018). Entre as garantias asseguradas àquele que 

enverga a condição de consumidor, encontra-se a reparação, 

independentemente de culpa, dos danos decorrentes da defeituosa 

prestação dos serviços. O art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independente 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 ou riscos.”. (negritei). O valor da indenização por dano moral 

deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em 

especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a 

condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos 

fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure 

ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu 

enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para 

evitar novo e igual atentado. Atento a estes princípios e especialmente à 

gravidade da lesão e a condição socioeconômica das partes, entendo ser 

razoável e justo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por dano moral. Por fim, cabe ressaltar que foi deferida liminar 

nos autos (id n. 27287617), tendo a Reclamada comprovado a restituição 

de R$ 3.486,25 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos) em 23/01/2020. Desse modo, tendo a Reclamada ter realizado a 

restituição dos valores descontados antes da data para cobrança do 

contrato, entendo que resta prejudicado o pedido da parte Autora de 

recebimento dos valores, bem como entendo ser incabível a restituição em 

dobro, por não estar demonstrada a má-fé da instituição financeira. Por 

outro lado, destaco que a contratação do adiantamento do 13º é legitima, 

razão pela qual a Reclamada é credora do Autor, nos termos do contrato 

apresentado (id n. 27233139), ou seja, a restituição dos valores 

descontados antes do prazo de cobrança não exime o Autor do 

adimplemento do contrato. Por tudo que dos autos constam, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

entabulados na inicial para: 1. Confirmar a liminar deferida no id n. 

27287617, e; 2. Condenar a Reclamada a indenizar a parte Reclamante, 

pelos prejuízos de ordem moral que causou, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1017348-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CARLOS LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017348-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMUEL CARLOS LOURENCO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito e a reparação pelos danos morais sofridos. Afirma 

o Autor que possuía débito de cartão de crédito junto a Reclamada, sendo 

que recebeu proposta de renegociação do mesmo por de e-mail, 

oportunidade em que realizou o pagamento do débito, no entanto, a 

empresa Ré permaneceu realizando as cobranças, bem como negativou o 

seu nome. Realizada a audiência de conciliação o acordo restou 

infrutífero. A Reclamada apresentou contestação alegando a existência do 

débito, afirmando que o débito que a Autora alega ter quitado é referente 

ao cartão crédito EXTRA, todavia, o débito objeto da restrição é 

decorrente da inadimplência do cartão de crédito CREDICARD. Desse 

modo, diante da inadimplência o nome da Autora foi incluído nos órgãos de 

proteção ao credito, por tratar-se de exercício regular do direito. A Autora 

apresentou impugnação à contestação. Pois bem. A Reclamada juntou a 

fatura dos cartões de crédito EXTRA e CREDICARD (id n. 28323482 e n. 

28323480), afirmando que a negociação feita pelo autor foi apenas com 

relação ao cartão EXTRA. No caso, observo que o boleto do acordo pago 

pelo Autor consta que a negociação é referente apenas ao contrato 

17103/005048978570000 com débito atualizado no valor de R$ 824,64 (id 

n. 26077295), todavia, o Autor possuía dois cartões de crédito em 

inadimplência. Isso porque, o Autor não nega a contratação de um dos 

cartões, mas apenas impugna as faturas dos cartões de modo genérico, 

razão pela qual, entendo que as razões expostas na contestação são 

verossímeis, por constar nas faturas a realização de diversos 

pagamentos no valor integral, além do fato de que o endereço nelas 

constantes é o mesmo informado na exordial. Assim, competia ao Autor 

comprovar que além da quitação de um dos cartões por meio da 

renegociação, não existia qualquer inadimplência no cartão Credicard, 

ônus do qual não se desincumbiu, pois bastaria ter apresentado o 

comprovante de pagamento das faturas. Logo, diante de tão robusta 

prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019092-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CISCON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019092-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRENE CISCON RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de 

direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do 

CPC. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência dos débitos, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela 

parte Requerente, na qual teria contratado e cursado o curso de Serviço 

Social – Bacharelado. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira 

e legal, ante a inadimplência pela não aditamento do FIES que gerou a 

cobrança das mensalidades. Alega ainda, ausência de responsabilidade 

civil da empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Destaco que o 

Certificado de Aceite Digital apresentado pela Reclamada está 

desacompanhado de qualquer outro documento capaz de lhe conferir 

legitimidade, pois não consta se quer uma fotografia do autor no ato do 

contratação, ou cópia dos documentos apresentados no ato. Ademais, 

cabe destacar que o documento mencionado informa que a contratação 

do curso de Serviço Social – Bacharelado se deu em 03/03/2017, todavia, 

o contrato e o histórico escolar apresentados informam que a 

contratação/ingresso teria ocorrido em 17/06/2014, razão pela qual 

entendo que os documentos apresentados não detém credibilidade para 

reconhecimento da contratação. Desse modo, não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a contratação dos serviços da Ré, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 
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assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Contudo, não 

obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a 

pretensão indenizatória (danos morais) almejada pelo Autor não reivindica 

a guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição anexo ao ID nº 26878709, O RECLAMANTE 

POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ 

SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual foram efetivados a pedido do 

credor “Banco IBI S/A”. No tocante ao apontamento mencionado, 

consigna-se que o mesmo teve sua legitimidade reconhecida nos autos n. 

1019088-57.2019.8.11.0002. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda 

a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em 

que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir 

uma anotação preexistente legítima em seu nome afasta completamente o 

alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, 

tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser 

rechaçada. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da 

parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018656-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018656-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CRISTINA DE 

OLIVEIRA PROENCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco 

que o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, 

não dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito a preliminares. Pleiteia a parte Requerente o 

refaturamento das contas de energia, referentes aos meses de 

Outubro/2019 e Novembro/2019. Alegou que as faturas questionadas na 

presente demanda não refletem o real consumo de energia consumida em 

sua unidade residencial. Pugnou pelo julgamento procedente do seu 

pedido para declarar inexistente os débitos cobrados, bem como para 

recebimento de indenização por dano moral. Tentada conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Requerida, por sua vez, apresentou 

contestação alegando em síntese, que as faturas questionadas nos autos 

foram geradas com base na lídima leitura registrada no medidor da unidade 

consumidora do Requerente, não havendo que falar em ilegalidade e/ou 

abusividade na cobrança. A parte Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. No contexto dos autos, alega a parte Requerente 

que as faturas dos meses de Outubro/2019 e Novembro/2019 estão acima 

da média registrada nos meses anteriores pela concessionária de energia, 

contudo em verificação aos documentos juntados nos autos, verifico que 

a média de consumo habitual da reclamante é entre 361 Kwh a 770 Kwh, 

de sorte que as faturas questionadas nos autos não se encontram acima 

dos consumos anteriormente registrado, conforme histórico constante na 

fatura enxada pelo Autor e histórico de consumo apresentado pela Ré (id 

n. 28438569). Registra-se ainda que em mesmo período no ano de 2017 o 

consumo registrado pela autora foi inclusive superior ao registrado no ano 

de 2019, ora discutidos. Com efeito, de se salientar que as faturas em 

questão possuem a cobrança de adicional de bandeira amarela e bandeira 

vermelha o que contribui para o aumento no consumo registrado e que o 

registro teve um aumento moderado e proporcional para a realidade, o que 

não se demonstra um valor impossível de se atingir/consumir pelo 

consumidor, pois há o reajuste das tarifas, bem como deve levar em 

consideração o adicional de bandeiras na conta de energia. Desta feita, 

não resta comprovado que houve equívoco na cobrança da energia nos 

referidos meses. Embora haja a inversão do ônus da prova devido à 

relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, 

caso quisesse comprovar os fatos, poderia ter comprovado de que 

realmente não possui aparelhos que tenham aumentado o seu consumo de 

energia. Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia, e inexistindo qualquer demonstração de que o valor cobrado 

não esteja de acordo com o real consumo, não resta dúvida que inexiste 

ato ilícito. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 

373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já 

que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

rejeito as preliminares arguidas, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Ainda, revogo a liminar deferida no id n. 

26697655. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-37.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ANTONIO DE CAMPOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000573-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIME ANTONIO DE CAMPOS 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contratos 

legitimamente firmados pela parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas do 

cartão de crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência dos débitos que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e faturas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto, pois apesar da 

Ré informar que as faturas eram pagas por meio de débito em conta 

corrente, não acostou aos autos o contrato de abertura da conta. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo 

e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(11/05/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA FABIANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000658-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA FABIANA RUFINO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do cartão de 

crédito. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em 

relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada 

pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser 

facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao ID nº 

27866940, O RECLAMANTE POSSUI UM APONTAMENTO RESTRITIVO 

PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual 

foram efetivados a pedido do credor “OI S/A” na data de 08/03/2019. No 

tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que, muito embora a 

parte Reclamante esteja discutindo a legitimidade do débito nos autos n. 

1000660-90.2020.8.11.0002 , ainda não restou reconhecida a legitimidade 

ou não do débito, tendo em vista que o processo está aguardando 

julgamento. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 

praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002017-08.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS RIBEIRO BORGES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc Trata-se de ação consumerista postulando indenização 

por danos morais em razão de suposta negativação indevida do nome do 

requerente junto ao cadastro de inadimplentes. Em que pese a presença 

dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo, a demandante apresentou pedido requerendo a desistência 

da ação. Diante do exposto, opino pela homologação do pedido de 

DESISTÊNCIA formulado pela parte autora, extinguindo-se o presente feito 

sem julgamento do mérito, com base no disposto no art.485, inciso VIII, do 

CPC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Si lva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 
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Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014384-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANATOS CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014384-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANATOS CARLOS BARBOSA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência de débitos registrados em seu 

nome junto ao cadastro de inadimplentes. A empresa reclamada, por seu 

turno, contestou os termos da peça inicial, alegando, em síntese, a 

inexistência de dano indenizável. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Com efeito, a parte autora, em uma narrativa genérica, se limita a 

alegar a existência de uma negativação em seu nome, sem, contudo, 

indicar o valor da negativação, sua data ou o número do contrato originário 

do débito em questão. O mesmo se verifica dos pedidos, todos formulados 

de forma genérica. A propósito, o parágrafo segundo do art.14 estabelece 

que somente “É lícito formular pedido genérico quando não for possível 

determinar, desde logo, a extensão da obrigação”, situação diversa da 

constante destes autos. Além disso, proferir uma sentença presumindo 

qual seria o pedido do autor da ação fere o princípio dispositivo/demanda, 

que exige que o julgador permaneça adstrito ao quanto requerido. Nesses 

termos e, considerando que o documento apresentado como prova aponta 

mais de uma negativação operada pela mesma empresa reclamada, 

entendo que o fato constitutivo do direito da autora não foi devidamente 

comprovado. Portanto, não comprovados os fatos alegados na inicial, os 

pedidos formulados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, 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, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas do seu 

direito. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não 

é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, que bastaria este 

ter juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL 

IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES 

DO STJ – INICIAL INDEFERIDA. A petição inicial da reclamação deverá ser 

instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva 

divergência a ser dirimida, sob pena de seu indeferimento. (N.U 

1009240-52.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino para 

que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015608-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JORDAN MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015608-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON JORDAN MENDES 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de 

designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 
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comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial 

referente aos contratos nº 07.02015159905771; 07.020151687722118; 

07.020151621385394; 0002010806201602; 0002010806201601; 

0002010806201512; 0002010806201509; 0002010806201511 ; 

0002010806201510; 0020151687722118; 0023151621385394; e 

0020151599057771, que somadas totalizam o valor de R$ 3.577,72 (três 

mil, quinhentos e cinquenta e setenta e sete reais e setenta e dois 

centavos); 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (junho de 2015). 4) indeferir o pedido contraposto, bem 

como o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados pela 

parte requerida em face da parte autora. Oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015281-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015281-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL RODRIGUES RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 
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cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 49,19 (quarenta e nove reais e dezenove centavos), e R$ 

74,59 (setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ambos 

negativados em 02 de abril de 2019; 2) determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015573-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA TASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015573-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREA CRISTINA TASSI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. - 

Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça exordial ter 
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sido surpreendido com a cobrança da fatura do mês de julho de 2019 no 

valor de em valores exorbitantes, resultantes de uma suposta 

irregularidade constatada no equipamento de medição de sua unidade 

consumidora, o que, entretanto, discorda veemente. Requer a antecipação 

dos efeitos da tutela para que a concessionária se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica e, no mérito, seja declarada 

a inexistência da dívida, bem como o recebimento de indenização a titulo 

de danos morais. A parte requerida aduz em sua contestação que efetuou 

vistoria na UC do imóvel do autor, onde foi detectado irregularidade no 

medidor de consumo, fato esse que fez com que o referido imóvel 

supostamente registrasse um consumo inferior ao realmente utilizado. 

Intimada a apresentar sua impugnação, a parte autora assim o fez. Passo 

a analisar o mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte 

requerente. 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, conforme reza o art. 373, incisos 

I e II, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

contesta os valores constantes das faturas do mês de julho de 2019. A 

empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor 

vindicado, mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a 

existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio 

medidor da autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária requerida, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 494 de 587



interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado (evento 

25854329 ). Presentes os requisitos necessários à caracterização do 

dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me autorizam a fixar a 

indenização pelos 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, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, para o fim de: A) determinar seja restabelecido o 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante; B) 

seja declarada a inexistência dos débitos referentes à mensalidade de 

julho de 2019, e determinado o refaturamento da mensalidade questionada 

nos presentes autos de acordo com a média de consumo verificada nos 

12 meses subsequentes; C) determinar a substituição da unidade 

consumidora de titularidade da parte reclamante (UC 6/757359-5); D) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao indevido 

corte de energia elétrica, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014614-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LUCIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014614-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DE LUCIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. - Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça 

exordial ter sido surpreendido com a cobrança da em valores 

exorbitantes, resultante de uma suposta irregularidade constatada no 

equipamento de medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, 

discorda veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta o valor constante da fatura. A empresa 

requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor 

vindicado, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da autora. 

Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de 

defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo. 

Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

requerida, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - 

VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 
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irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado (evento 

25854329). Presentes os requisitos necessários à caracterização do 

dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me autorizam a fixar a 

indenização pelos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, para o fim de: A) determinar a empresa demanda que se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de titularidade da parte demandante, ou, caso tenha efetuado 

a suspensão, que restabeleça o serviço de fornecimento de energia 

elétrica; B) determinar, a fim de repetição do indébito em dobro, o 

pagamento da quantia de R$ 3.357,10 (três mil, trezentos e cinquenta e 

sete reais e dez centavos), corrigidos a partir da data do efetivo 

desembolso; C) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte 

Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados no que 

tange ao indevido corte de energia elétrica, a importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 
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de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014637-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA OAB - MT22950/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014637-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. - 

Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça exordial ter 

sido surpreendido com a cobrança da fatura em valores exorbitantes, 

resultante de uma suposta irregularidade constatada no equipamento de 

medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, discorda 

veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta o valor constante da fatura. A empresa 

requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança vindicada nos 

presentes autos, mormente porque que ela sequer comprovou, na 

contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o 

suposto faturamento a menor, bem como não há nos autos a 

comprovação, por meio de laudo técnico, de que havia qualquer 

irregularidade no relógio medidor da autora. Em outras palavras, que tenha 

possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da 

aferição, da qual não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a 

ilegalidade na conduta da concessionária requerida, sendo certo que a 

verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão 

de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial 

apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo 
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usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE 

UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 

PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução 

nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito 

normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor, 

isoladamente considerada, constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou 

indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames 

do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária prestadora 

de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade no aparelho 

medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica 

unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a existência de 

diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos necessários à 

constatação da irregularidade e, em especial, sem observância do devido 

processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. 

Des. Geraldo Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE 

APURADA POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA TÉCNICA OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

IRREGULAR - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO 

E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de 

valores referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho 

medidor de consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de 

comprovação do prejuízo da prestadora através de regular procedimento 

administrativo seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de 

segurança não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo 

dano, pois a alteração na medição depende de perícia para ser 

comprovada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Se não observado o escorreito procedimento para 

apuração do débito decorrente de irregularidade constatada na via 

administrativa, descabida a interrupção do fornecimento em virtude de 

débito passado, mormente se o usuário está cumprindo com os 

pagamentos pelo fornecimento de energia, sendo ainda indevida a 

cobrança na forma de cálculo prevista para o caso de fraude. (TJMG - 

Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. Desª. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). Considero, portanto, que 

restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em 

sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se 

concluir que o procedimento da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, vislumbra-se 

descabida a cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, 

porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da energia, por si 

só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da 

unidade consumidora. Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE 

AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me 

autorizam a fixar a indenização pelos danos morais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da 

pretensão contida no pedido inicial, para o fim de: A) determinar o 

refaturamento da mensalidade de R$ 709,36 (setecentos e nove reais e 

trinta e seis centavos), em consonância com a média dos valores 

cobrados nos 12 meses anteriores à mensalidade debatida nos presentes 

autos; B) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a 

título de reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao 

indevido corte de energia elétrica, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 
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encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016288-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016288-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ALMIRA PEREIRA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. - 

Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça exordial ter 

sido surpreendido com a cobrança da fatura em valores exorbitantes, 

resultante de uma suposta irregularidade constatada no equipamento de 

medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, discorda 

veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta o valor constante da fatura. A empresa 

requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança vindicada nos 
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presentes autos, mormente porque que ela sequer comprovou, na 

contestação, a existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o 

suposto faturamento a menor, bem como não há nos autos a 

comprovação, por meio de laudo técnico, de que havia qualquer 

irregularidade no relógio medidor da autora. Em outras palavras, que tenha 

possibilitado ao consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da 

aferição, da qual não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a 

ilegalidade na conduta da concessionária requerida, sendo certo que a 

verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão 

de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial 

apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo 

usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE 

UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 

PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução 

nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito 

normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor, 

isoladamente considerada, constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou 

indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames 

do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária prestadora 

de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade no aparelho 

medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica 

unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a existência de 

diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos necessários à 

constatação da irregularidade e, em especial, sem observância do devido 

processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. 

Des. Geraldo Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE 

APURADA POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA TÉCNICA OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

IRREGULAR - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO 

E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de 

valores referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho 

medidor de consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de 

comprovação do prejuízo da prestadora através de regular procedimento 

administrativo seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de 

segurança não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo 

dano, pois a alteração na medição depende de perícia para ser 

comprovada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Se não observado o escorreito procedimento para 

apuração do débito decorrente de irregularidade constatada na via 

administrativa, descabida a interrupção do fornecimento em virtude de 

débito passado, mormente se o usuário está cumprindo com os 

pagamentos pelo fornecimento de energia, sendo ainda indevida a 

cobrança na forma de cálculo prevista para o caso de fraude. (TJMG - 

Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. Desª. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). Considero, portanto, que 

restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em 

sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se 

concluir que o procedimento da CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, vislumbra-se 

descabida a cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, 

porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da energia, por si 

só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da 

unidade consumidora. Consigno, por oportuno, o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE 

AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E INEFICIENTE – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – 

DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Presentes os 

requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me 

autorizam a fixar a indenização pelos danos morais em R$ 1.000,00 (mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da 

pretensão contida no pedido inicial, para o fim de: A) determinar o 

refaturamento da mensalidade de R$ 663,88 (seiscentos e sessenta e três 

reais e oitenta e oito centavos), em consonância com a média dos valores 

cobrados nos 12 meses anteriores à mensalidade debatida nos presentes 

autos; B) determinar seja restituído em dobro o valor pago a maior; C) 

CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de 

reparação pelos danos morais ocasionados no que tange ao indevido 

corte de energia elétrica, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida 
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monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015569-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AZIR PEDROSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015569-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AZIR PEDROSO DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. - 

Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça exordial ter 

sido surpreendido com a cobrança de valores exorbitantes em sua fatura, 

resultante de uma suposta irregularidade constatada no equipamento de 

medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, discorda 

veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta os valores constantes da fatura. A 

empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas: Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 

diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 
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POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança vindicada, 

mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da autora. 

Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de 

defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo. 

Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

requerida, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - 

VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado. 

Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de 

indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Contudo, 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 
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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, as circunstâncias 

do caso concreto me autorizam a fixar a indenização pelos 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, 

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

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no pedido inicial, para o fim 

de: A) confirmar os efeitos da antecipação de tutela deferida pelo Douto 

Magistrado, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor da demanda; B) 

DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO débito discutido nestes autos, 

referente à fatura no valor de R$ 1.057,58 (mil e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), e R$ 740,31 (setecentos e quarenta reais e 

trinta e um centavos); C) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte 

Reclamante, a título de reparação pelos danos morais ocasionados no que 

tange ao indevido corte de energia elétrica, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016465-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016465-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLA DA SILVA BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. - 

Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça exordial ter 

sido surpreendido com a cobrança de valores exorbitantes em sua fatura, 

resultante de uma suposta irregularidade constatada no equipamento de 

medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, discorda 

veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta os valores constantes da fatura. A 

empresa requerida contestou, afirmando que a energia consumida não era 

devidamente aferida pelo seu medidor pois vinha diretamente da rede da 

Reclamada e não passava pelo aparelho, tendo sido constatado um 

“desvio no ramal de entrada”. A empresa Reclamada juntou em sua 

contestação apenas: Registros fotográficos, termo de ocorrência e 

inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que no documento 

intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o histórico referente ao 

consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há nos autos o consumo 

em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, tenho que a Reclamada 

não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o aumento de consumo na 

unidade consumidora do autor após o período apurado, e igualmente não 

comprovou que a vistoria e constatação de suposta irregularidade fora 

feita de modo a oportunizar a ampla defesa do autor. O ato da parte 

requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 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. Entretanto, 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 da alegada fraude no equipamento de medição instalado na 

unidade consumidora. Em decorrência de princípio contratual, o pagamento 

a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico 

pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização 

da cobrança instituída em razão de supostas irregularidades encontradas 

em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração 

de regular processo administrativo (art. 137). Vale salientar que é 

essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da 

produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações 

referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e 

inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa 

devem permear não só o processo jurisdicional, como também os 

procedimentos administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas 

as peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em 

decorrência da aplicação das normas consumeristas, pois referido 
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diploma consagrou expressamente o direito do consumidor à 

racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A 

Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, consagra, expressamente, a aplicação da 

Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto 

na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos 

usuários: I - receber serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São 

direitos básicos do consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança vindicada, 

mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a existência 

de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto faturamento a 

menor, bem como não há nos autos a comprovação, por meio de laudo 

técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio medidor da autora. 

Em outras palavras, que tenha possibilitado ao consumidor o direito de 

defesa e de acompanhamento da aferição, da qual não há qualquer laudo. 

Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na conduta da concessionária 

requerida, sendo certo que a verificação unilateral de irregularidade do 

medidor não possui o condão de, por si só, constituir obrigação ao 

particular, sobrelevando-se essencial apurar se a avaria existente no 

referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - 

VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA CEMIG - 

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 

Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO INFERIOR AO 

CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE BENEFICIADO 

DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - SENTENÇA 

MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da ANEEL 

depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 
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de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado. 

Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de 

indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Contudo, 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, as circunstâncias 

do caso concreto me autorizam a fixar a indenização pelos 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, 

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

PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida no pedido inicial, para o fim 

de: A) determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora de titularidade do autor da demanda; B) 

DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO débito discutido nestes autos, 

referente às faturas no valor de R$ 3.885,86 (três mil, oitocentos e oitenta 

e cinco reais e oitenta e seis centavos), e R$ 1.155,76 (mil cento e 

cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos); C) CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos 

morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006993-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISON MEDEIROS PADILHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Alega a parte reclamante ser consumidora dos serviços de 

energia elétrica prestado pela requerida e, em que pese estar em dias com 

suas obrigações perante a concessionária em questão, por volta do mês 

de fevereiro, teve o serviço de iluminação pública de sua rua suspenso. 

Em que pese referida suspensão, a parte reclamante afirma que a 

cobrança da taxa de iluminação pública continuou sendo cobrada nas 

faturas dos meses subsequentes entre fevereiro e junho de 2019, 

perfazendo um total de R$ 77,00 (setenta e sete reais). A empresa 

requerida por seu turno, contesta tempestivamente asseverando a 

inexistência de provas do que fora alegado, bem como a regularidade das 

referidas cobranças. Pois bem. Diante das provas que instruem o 

presente feito, entendo que assiste razão à empresa reclamada, e a 

improcedência dos pedidos formulados em sede inicial é medida que se 

impõe. Com efeito, não constam dos autos qualquer prova de que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço de iluminação pública 

na rua em que reside a autora da demanda, o que, em tese, tornaria viável 

questionar a cobrança das referidas taxas. Foram anexadas aos autos 

fotos que supostamente indicam defeito no equipamento de iluminação 

pública. Entretanto, tais fotos poderiam ter sido no período noturno, de 

modo a atestar a referida ausência da iluminação pública, o que não foi 

feito. Nesses termos, 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, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

(...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto 

só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que 

sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos a 

provas do alegado. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela 

reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, 

que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, como 

manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Ainda, colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. 

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT. Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por 

bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMª Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 
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que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015397-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO SERGIO LIMA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Afirma a parte reclamante ter vivenciado dificuldades financeiras, o que a 

fez atrasar o pagamento da fatura correspondente ao mês de julho de 

2019, acarretando a suspensão do fornecimento de energia elétrica de 

sua unidade consumidora. Em que pese tal inadimplência, o autor da 

demanda entende fazer jus à indenização por danos morais, tendo em 

vista que o prazo mínimo a ser observado entre a notificação de atraso e 

o efetivo corte no fornecimento de energia elétrica não foi observado. A 

empresa requerida, por seu turno, assevera a regularidade da suspensão 

do serviço aqui cogitado, e nega a existência de qualquer ilícito no 

procedimento em questão. Passo a analisar o mérito. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, é possível verificar, da documentação que instrui os 

presentes autos, não ter sido observado o lapso temporal mínimo 

assinalado pela Lei Estadual nº 6.942/97. Com efeito, estabelece a referida 

Lei, em seu art.2º que, “A efetuação dos cortes no fornecimento de água 

e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1° da presente lei, só se dará após 

notificação expressa por parte da empresa credora ou sem representante 

legalmente constituído com um mínimo de 60 (sessenta) dias de 

antecedência.” Nesses termos, depreende-se da documentação que 

instrui os autos que, da data do vencimento da fatura em questão, até a 

data de seu religamento, não transcorreu prazo superior a 60 dias, o que 

por si já revela o desrespeito ao prazo assinalado em lei, tornando-se 

desnecessário perquirir a data de envio da notificação. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, faz emergir o dano moral na modalidade in re 

ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos seguintes: 

RECURSO INOMINADO - EFEITO SUSPENSIVO - INCABÍVEL - REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - ART. 42 CDC - CONSUMO NÃO COMPROVADO - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO EM PRAZO DETERMINADO POR 

LEI ESTADUAL - LEI Nº. 6.942/97 - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (N.U 741/2012, 741/2012, GONÇALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 21/06/2012, Publicado no 

DJE 12/07/2012) Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Por outro lado, entendo deva ser indeferido o pedido de indenização por 

danos materiais, pois, não ficou demonstrado nos autos a existência do 

prejuízo em questão, de modo que a improcedência é medida que se 

impõe. Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1) Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (julho de 2019). 2) 

Indeferir o pedido de indenização por danos materiais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes 

da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016466-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON ANDRADE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))
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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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016466-05.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ADAILSON ANDRADE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Narra 

a parte autora ser titular da unidade consumidora nº 6/2630695-1, unidade 

esta com o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso desde 

julho de 2017. Alega que, ao solicitar o religamento de sua unidade 

consumidora, a empresa demandada se recusou a tanto, alegando 

estarem em aberto faturas que abrangem o período compreendido entre 

fevereiro/2018 e julho/2019. Assevera que tal negativa se revela ilegal, 

tendo em vista se tratar de negativa baseada em “dívida pretérita”. Em 

seguida alega estar passando por dificuldades financeiras, e que 

pretende efetuar o pagamento de tais dívidas, confessando tais débitos. A 

empresa demandada, por seu turno, contesta tempestivamente, alegando 

a regularidade do corte em questão, e a ausência de qualquer ilícito civil. 

Intimada a apresentar sua impugnação, a parte autora assim o fez. Passo 

a analisar o mérito. Da narrativa constante dos autos, bem como da 

documentação que instrui o presente feito, entendo que a improcedência 

dos pedidos é medida que se impõe. Com efeito, ao reconhecer a 

existência do débito que ensejou a suspensão do serviço em questão, o 

autor corrobora a licitude de tal procedimento, não havendo que se falar 

em irregularidade na recusa da religação do serviço de fornecimento de 

energia elétrica. Portanto, não comprovados os fatos alegados na inicial, 

os pedidos formulados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, 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, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas do seu 

direito. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não 

é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, que bastaria este 

ter juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL 

IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES 

DO STJ – INICIAL INDEFERIDA. A petição inicial da reclamação deverá ser 

instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva 

divergência a ser dirimida, sob pena de seu indeferimento. (N.U 

1009240-52.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino para 

que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015001-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CANDIDO DA COSTA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015001-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO CANDIDO DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 
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carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no 

valor de R$ 178,40 (cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 03 de janeiro de 2018; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(janeiro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014947-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MARQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014947-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APOLONIO MARQUES DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação 

de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (gravação telefônica onde o autor da demanda confirma seus dados 

pessoais), além de outros elementos, tais como histórico de consumo, 

protocolos de atendimento, etc. Instado a se pronunciar em sua 

impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 
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contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais 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. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014739-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014739-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ADRIANO LEITE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de 

designação de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de confissão de dívida), além de outros elementos, tais como 

histórico de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014742-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014742-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO ADRIANO LEITE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de 

designação de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 
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elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de confissão de dívida), além de outros elementos, tais como 

histórico de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017593-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017593-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MADALENA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 511 de 587



circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial no valor de R$ 74,50 (setenta e quatro reais e cinquenta centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 25 de outubro de 2016; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(outubro de 2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010486-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE DE PAIVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010486-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANYELLE DE PAIVA 

COELHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 
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preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial no valor de R$ 72,58 (setenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 26 de fevereiro de 

2016, e no valor de R$ 49,25 (quarenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 16 de junho de 2016; 

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(fevereiro de 2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010433-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICKA CRISTINA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010433-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERICKA CRISTINA BARBOSA 

BRITO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Foi anexado aos autos apenas um Termo de Ocorrência e 

Inspeção - TOI, documento que não guarda correlação com a dívida que 

originou a negativação aqui debatida, tampouco justifica a negativação 

aqui debatida. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 
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Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 94,51 (noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 11 de dezembro de 2015; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(dezembro de 2015). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015087-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MURTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015087-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SUELI MURTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo audiência respectivo. 

Assim, diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017550-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ALVES DE ARRUDA SANTOS (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:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017550-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA ALVES DE ARRUDA 

SANTOS REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 
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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 de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (cadastro, pedidos, nota fiscal). E que se diga que a assinatura 

constante dos referidos instrumentos coincidem integralmente com os 

demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017893-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017893-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSANGELA MARA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato de prestação de serviços educacionais). E que se diga 

que a assinatura constante dos referidos instrumentos coincidem 

integralmente com os demais documentos que instruem os autos 

(procuração e termo de audiência). Instado a se pronunciar em sua 

impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais 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. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009527-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE VEIGA 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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009527-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FELIPE VEIGA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo audiência. Assim, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018006-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018006-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE GONCALO SILVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de confissão de dívida), além de outros elementos, tais como 

histórico de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016640-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Original Cosmetics (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016640-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE RONDON 

SEGANTINE REQUERIDO: ORIGINAL COSMETICS Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação 

de indenização por danos matérias e morais, na qual a parte Autora 

informa que após o cancelamento do cartão de crédito, a ré emitiu uma 

fatura com vencimento em agosto/2019 no valor de R$66,58 (sessenta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos) e que o autor não reconhece tal 

dívida, pois já havia pago todos os débitos ao cancelar o cartão. A ré em 

sede de defesa alega que o valor cobrado é referente a valores de 

anuidade do cartão de crédito, bem como juros face ao não pagamento de 

faturas anteriores. E que diante disso, não há dever de indenizar. No 

mérito, a ação é parcialmente procedente. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 
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onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Ocorre que a ré 

não juntou qualquer contrato ou documento firmado entre as partes, que 

provasse o alegado em defesa, ou seja, que demostra-se de forma cabal 

qual o valor total da anuidade do cartão de crédito adquirido pelo autor, 

portanto, não há como este juízo tem um grau de certeza sobre a 

verdadeira contratação entre fornecedor e consumidor. Assim, entendo 

que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 

373, II do CPC. Incidindo em ato ilícito, decorrente da falha da prestação de 

serviço. É cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora 

de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” In casu, o dano 

moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites de 

fornecedora de serviço, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

e afronta a dignidade da Reclamante. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar 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. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, condeno 

a reclamada a realizar a devolução de R$66,58 (sessenta e seis reais e 

cinquenta e oito centavos), em dobro, referente a fatura paga de forma 

abusiva. Dispositivo: Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos iniciais e o faço para: a) CONDENAR a 

Reclamada a RESTITUIR ao reclamante, a quantia de R$66,58 (sessenta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos), em dobro, de dano material, 

atualizados pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora 

de 1% a contar da citação. b) CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Autora, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), a título dos danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC , a partir da prolação desta sentença 

(Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês 

como marco inicial a citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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 n. 

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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015629-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SANTOS AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ARLEY DA SILVA OAB - MT11250-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015629-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULA SANTOS AFONSO 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A reclamante pretende ver a 

reclamada condenada ao pagamento de danos materiais e morais por furto 

realizado no interior de sua moto. Alega que estacionou sua moto no 

estacionamento disponibilizado pela reclamada, diz que ao retornar 

verificou que havia sido furtado de dentro do baú da moto sua bolsa 

contendo documentos pessoais e R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro. 

Alega que procurou o gerente da reclamada e nada foi resolvido. Em 

contestação, a reclamada, em suma, afirma que não há prova dos 

supostos danos, pois não há qualquer sinal de arrombamento. 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, o reclamante alega que o furto 

ocorrido em sua moto foi quando estava estacionada nas dependências 

da reclamada, juntando aos autos o boletim de ocorrência no que se 

refere à apontada infração penal. Ora, o Boletim de Ocorrência, por 

contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pelo reclamante ao 

órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – CONDENAÇÃO - FURTO DE VEÍCULO EM 
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ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NEGATIVA DO FATO PELA RÉ 

- ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

DECLARAÇÕES PRESTADAS NA DELEGACIA PELO INTERESSADO – 

COMPROVAÇÃO DAS DECLARAÇÕES NÃO DO SUPOSTO FATO. 

RECURSO PROVIDO”. “O boletim de ocorrência policial não gera 

presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que 

apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, 

sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Em outras palavras, o 

documento apenas registra que as declarações foram prestadas, sem 

consignar, todavia, a veracidade do seu conteúdo” (REsp 174.353/RJ; Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; 4ª T.; Julg. 09/11/1999, DJ 17/12/1999, 

p. 374”. “O juiz pode considerar insuficientemente provado o fato, ainda 

que juntada certidão passada por autoridade pública, se esta se mostrar 

incompleta e desacompanhada de outras provas que a autora desistiu de 

produzir. recurso não conhecido” (REsp 58646/SP; Rel. Min. Ruy Rosado 

de Aguiar; 4ª T.; Julg. em 05/09/1995, DJ 02/10). (TJMT, Apelação n° 

105546/2011, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 

19.09.2012)”. Pois bem. Em que pese as alegação do autor, contudo, não 

há prova robustas do alegado. Cumpre salientar que o autor não juntou 

qualquer foto da moto para demonstrar que houve arrombamento e furto. 

Em relação as declarações juntadas, entendo frágeis, na medida que são 

declarações unilaterais, sem valor probante em face de outras provas que 

poderiam ser juntadas (fotos da moto arrombada). Assim, não foi 

demonstrado que o furto ocorreu nas dependências da Reclamada. 

Frisa-se ônus este do reclamante, não se vislumbra a existência de 

qualquer ato ilícito por parte da reclamada, ou mesmo nexo de causalidade 

com os danos apontados. Incumbe ao reclamante provar a veracidade de 

seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC. “A regra do ônus da prova é um indicativo para 

o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim 

ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da 

prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser 

suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” 

(Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”. Deve-se ainda apontar que 

a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014997-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAULA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014997-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZINETE PAULA DE FREITAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, na qual a parte Autora informa que é titular da linha 

telefônica 65 9 9330 0888 junto à Empresa Claro S.A, pagando um plano 

mensal de R$ 29.99(vinte e nove reais e noventa e nove centavos), 

todavia, a Reclamada realizou o cancelamento da linha sem a sua 

autorização. Sustenta que após procurar a Reclamada, descobriu-se que 

a linha está cadastrada em nome do Sr. Roberto Cesar Pereira Filsinger. 

Por tais razões, requer que a Requerida promova a reativação da linha 

telefônica para o seu nome, bem como indenização por dano material e 

moral. Na contestação a reclamada aduz que não há falha na prestação 

de serviço, e que no dia em 12/06/2019 o “Sr. Roberto entrou em contato 

com a empresa requerida solicitando a inclusão da linha em comento como 

dependente de sua conta. Na ocasião afirmou que sua mãe era detentora 

da linha, razão pela qual a linha móvel passou a integrar o contrato de 

terceiro.” E que diante disso, não há dever de indenizar. No mérito, a ação 

é parcialmente procedente. A verossimilhança das alegações reside da 

confissão da ré em defesa, pois confirma que transferiu a linha sem 

anuência da parte autora. Entendo que o argumento utilizado pela ré em 

sua contestação, de que o Sr. Roberto era filho da autora, é totalmente 

desproporcional, visto que caberia a ré averiguar as informações antes da 

transferência de uma linha para nome de terceiros. Portanto, a ré incidiu 

em ato ilícito, decorrente da falha da prestação de serviço, somado pelo 

fato da emissão de faturas de forma abusiva. É cediço que a 

responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, no momento em que a Reclamada não agiu dentro dos limites de 

fornecedora de serviço, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

e afronta a dignidade da Reclamante, agravado pela privação da autora 

em utilizar um serviço tal essencial nos dias de hoje, mesmo pagando as 

faturas de forma abusiva. A reparação moral deve, necessariamente, 

guardar 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. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ainda, condeno a reclamada a 

realizar a devolução de R$362,90 (trezentos e sessenta e dois reais e 

noventa centavos) referente as faturas pagas de forma abusiva. 

Dispositivo: Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

dos pedidos iniciais e o faço para: a) CONDENAR a Reclamada a 

RESTITUIR ao reclamante, a quantia de R$362,90 (trezentos e sessenta e 

dois reais e noventa centavos), de dano material, atualizados pelo índice 

INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da 

citação. b) CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Autora, a importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título dos danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC , a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como 

marco inicial a citação. Ainda, condeno a ré a realizar a reativação da linha 

telefônica de nº (65) 99330 -0888 em nome da Requerente, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
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limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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 n. 

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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014765-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GECINEIDA MARIA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014765-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GECINEIDA MARIA SANTANA 

DOS SANTOS REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A Reclamante alega que solicitou a 

instalação dos serviços de banda larga da ré e que pagou o valor de R$ 

52,43 de taxa de instalação. O ocorre que a região em que mora a autora 

não havia cobertura da SKY, não sendo possível a instalação, diante 

disso tentou várias vezes o reembolso do valor pago, o que não foi feito 

até o momento. Requer indenização por dano material e moral. Na 

contestação a reclamada aduz que não há falha na prestação de serviço, 

e que não houve devolução do valor por desídia da autora. Alega, que não 

há dever de indenizar. A ação é parcialmente procedente. A 

verossimilhança das alegações se extrai da confissão da ré, pois 

confirma que a região em que mora a autora não há cobertura da SKY e 

que não foi possível a instalação. Ocorre que a ré, na tentativa de se 

desincumbir de uma condenação, tenta colocar o ônus para a autora. Que 

a meu ver não é proporcional, pois a partir do momento em que a ré 

constatou que houve o pagamento da taxa de instalação no valor de R$ 

52,43 e que não seria possível a instalação do serviço, deveria 

imediatamente realizar a devolução do valor para a autora, contudo 

quedou-se inerte. Assim, entendo verdadeira a versão estampada na 

inicial. Portanto, a ré incidiu em ato ilícito, decorrente da cobrança de taxa 

de instalação de serviço que não poderia se quer ser realizado, ainda, o 

ilícito reside na não devolução do valor pago pela autora, mesmo após 

várias tentativas de receber o valor, conforme números de protocolos 

juntados no corpo da inicial. É cediço que a responsabilidade da 

Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 

14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o 

dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo 

de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, no momento em que a 

Reclamada não agiu dentro dos limites de fornecedora de serviço, a par 

de implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade 

do Reclamante, pois no aguardo da produção dos efeitos conforme 

contratado, agravado pelas tentativas de receber o valor da taxa, 

conforme números de protocolos juntados no corpo da inicial. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

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. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Ainda, condeno a reclamada a realizar a 

devolução de R$ 52,43 (cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos) referente a taxa de instalação, nos termos da fundamentação. 

Dispositivo: Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código 

de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

dos pedidos iniciais e o faço para: a) CONDENAR a Reclamada a 

RESTITUIR ao reclamante, a quantia de R$ 52,43 (cinquenta e dois reais e 

quarenta e três centavos), de dano material, atualizados pelo índice INPC a 

partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação. b) 

CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Autora, a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título dos danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC , a partir da prolação desta sentença (Súmula 

362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como 

marco inicial a citação. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 
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correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014348-56.2019.8.11.0002
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JEOVANIA FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014348-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JEOVANIA FERREIRA COSTA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 
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ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013406-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FATIMA LEMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013406-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE FATIMA LEMOS 

DA SILVA REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORACOES SPE LTDA Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro que a Reclamada 

apesar de ter sido devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou contestação, motivo pelo qual opino pela 

decretação da revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se 

que a contumácia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Prefacialmente, deve-se levar em consideração os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995, que aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado 

a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar 

apenas os elementos formadores da sua convicção. Apenas registro que 

a parte Reclamada apresentou contestação no prazo legal. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte 

Reclamante alega que realizou a compra de um bem imóvel junto a 

Requerida, e que a entrega da chave do bem fora realizada no dia 

13/09/2018. Ocorre que a ré está realizando cobranças de condomínio 

referente aos meses de janeiro/2018 a setembro/2018. A autora alega que 

tais cobranças são anteriores à entrega da chave. Requer por fim, 

indenização por dano moral. Com efeito, cabia à parte Reclamada 

rechaçar especificamente os pontos aduzidos na inicial, entretanto, 

quedou-se revel, pois deixou de apresentar Contestação e não 

compareceu a audiência de conciliação. Pois bem. Analisando os autos, 

entendo que razão parcial assiste à autora. Primeiramente, cumpre 

salientar que tais cobranças tratam-se de encargos condominiais. Sendo 

que a autora logrou êxito em demostrar que a chave do imóvel foi entregue 

no dia 13/09/2018, conforme documento em anexo com a inicial. Portanto, 

a autora provou seu fato constitutivo do seu direito. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna pela não 

obrigação de pagar os débitos anteriores à entrega da chave. No que se 

refere ao pedido de indenização por danos morais, tenha-se claro que não 

se está frente à hipótese de dano in re ipsa (o dano está na própria 

coisa), de modo que o alegado dano, não decorrendo diretamente do fato, 

faz imprescindível a comprovação efetiva de situações e circunstâncias 

que possam caracterizar abalo de ordem moral, como a perda de 

demasiado tempo que impeça o consumidor de cumprir uma obrigação de 

antemão aprazada e difícil de remarcar, ou um grave incômodo em 

permanecer esperando por motivos de saúde que lhe cause importante 

sofrimento etc. Embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

Reclamada, observa-se que a parte Autora não apontou tratamento 

desrespeitoso ou humilhante por parte da Reclamada, nem mesmo 

especifica qual situação vexatória passou, de forma que não há nos autos 

qualquer prova mínima de que a parte Autora tenha sofrido abalos morais 

ou que a situação vivenciada pela parte Reclamante foi capaz de causar 

grandes ofensas à sua personalidade. Colho exemplo da jurisprudência 

exemplificativa semelhante ao caso: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA 

COM DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES NÃO 

GERA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. A mera cobrança indevida de 

valores não materializa dano à personalidade a justificar a condenação 

postulada. Danos à personalidade não comprovados por qualquer meio de 

prova legalmente admitido. Situação que configura mero dissabor e não 

enseja direito à indenização por danos morais. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075350363, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 07/03/2018). Reitero, 

a parte Autora não apontou qualquer situação vexatório, humilhante ou 

degradante praticada pela Reclamada. Não se está, contudo, dizendo, com 

isso, que a parte Autora não sofreu transtornos e frustração. 

Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de ensejar extremo 

desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de autêntica lesão a 

atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. Cuida-se, na 

verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, não 

indenizável, portanto. Diante do exposto, opino pela decretação da revelia 

da ré, bem como pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a reclamada ao 

pagamento das obrigações dos débitos pleiteados nesta ação, ou seja: As 

taxas de condomínio dos meses de: janeiro/2018 a setembro/2018, bem 

como os eventuais juros, multa e correções. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (Artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95). Publique-se no PROJUDI. Intime-se. Nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011785-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROZEMA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DUARTE OAB - MG82351 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011785-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DE 

SOUSA REQUERIDO: ELETROZEMA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian. Sustenta que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, alega em 

suma, que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da 

culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência 

da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou 

de apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado da Reclamante, entendo como 

irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do 

Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser compelida não só em promover 

o cancelamento da dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por 

corolário lógico, igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada 

em face da consumidora), como também, em responder pelos prejuízos 

imateriais impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o 

irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão 

indenizatória (danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a 

guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS 

NESTA LIDE. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. ” (Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um 

julgado contemplado pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – 

COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – ILEGITIMIDADE DA 

PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 385/STJ - 

INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros anteriores desabonadores 

em nome do autor, em razão de débitos não pagos, aplicável, à espécie, a 

Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS). (Ap 

87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com amparo em toda a 

fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que 

pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma 

anotação preexistente em seu nome afasta completamente o alegado 

abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na exordial, apenas para: DECLARAR a inexigibilidade 

do débito que culminou no apontamento restritivo debatido nesta lide, 

devendo o Reclamado promover a baixa definitiva da anotação no prazo 

de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007928-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN CLEITON GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007928-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RUAN CLEITON GOUVEIA DA 

SILVA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. A parte autora postula indenização por danos morais 

alegando que não foi notificada acerca da negativação de seu nome. 

Contestando a inicial, a parte reclamada alega que efetuou a regular 

notificação, bem como não praticou qualquer ato ilícito. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Tem-se que razão 

não assiste ao Autor. Em análise à documentação juntada tem-se que 

restou comprovado que houve a devida notificação do Autor, 

anteriormente à inserção de qualquer negativação. Consoante 
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documentação juntada, as correspondências foram encaminhadas no 

prazo legal, qual seja, em no mínimo 10 dias antes da data de 

disponibilização para consulta. Ressalta-se, ademais, que não é preciso 

haver a apresentação do Aviso de Recebimento (AR) haja vista o disposto 

na Súmula 404, STJ. Nesse sentido: É dispensável o Aviso de 

Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula 404, 

STJ). Assim, considerando-se a comprovação do regular envio da 

notificação, improcedente o pedido de indenização. DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019255-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019255-74.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS ANTUNES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Visto. 

Dispensado o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que não tem 

nenhum débito com a parte reclamada, não havendo nenhuma justificativa 

para manutenção de restrição interna em seu nome e CPF. Pois bem. Pelos 

documentos anexados aos autos, não há prova segura da quantidade de 

restrições comercias registradas no nome e CPF da parte reclamante, 

tendo em vista que apenas foi juntado print de páginas eletrônicas de site 

de órgãos de restrição ao crédito, e faturas de consumo, que não servem 

como prova de restrição comercial, haja vista que não há como auferir, 

com certeza, a quantidade de restrições comerciais registradas no nome e 

CPF da parte reclamante. Isso porque, instada a juntar 

comprovante/extrato completo unificado emitido no balcão (papelete de cor 

amarelada) dos órgãos de restrição ao crédito a parte autora quedou-se 

inerte. A obrigação de juntar extratos idôneos, comprovando a totalidade 

de restrições registradas no nome e CPF da parte reclamante, é o mínimo 

que se exige do consumidor. 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, haja que bastaria este ter juntado prova 

documental do seu direito, o que não foi feito, de maneira que a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. 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 a 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). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é 

todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. ... 

(Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. Dano moral. Responsabilidade civil. 

Seguro. Ação de cobrança. Autor aposentado pelo INSS. Negativa da 

seguradora a reconhecer a incapacidade do segurado. Cabimento. Prova 

frágil para respaldar a recusa do pagamento. Inexistência de violação dos 

direitos à honra e dignidade, assegurados pela Constituição Federal. 

Inocorrência de dano moral indenizável. Sentença mantida. Recursos 

improvidos. (TJSP - (34ª CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 

2012 - Adamantina - Rel.: Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 

- J. em 06/08/2012 - Doc. LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, 

inexistindo ou não comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da 

reclamada, a improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino 

pela improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019165-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BARBOSA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019165-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa 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. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 
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suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020371-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DA 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:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020371-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIO CEZAR DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação.Anoto que a presença da parte na audiência é 

obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa 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. Corroborando: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução 

de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência de 

conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SANTIAGO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000217-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANE SANTIAGO 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme consta do 

extrato da SERASA Experian juntado pela parte Reclamante. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte 

Reclamante e a empresa Via Varejo. Neste sentido, por ter sido 

cessionária dos créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, 

ante a inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste 

responsabilidade civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da 

citada Cessão (que lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, 

sendo documentos devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 
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satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Noutras palavras, há a comprovação/liame de hígida relação 

contratual. Que se registre que o citado documento segue devidamente 

assinado, sendo absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em 

comparação com os documentos juntados pela parte. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ARAUJO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000213-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THIAGO DE ARAUJO AQUINO 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa 

CVC. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a 

negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar 

o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019091-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019091-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE DA CRUZ FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 
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entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020504-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020504-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SERGIO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020503-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON HORSTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020503-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON HORSTMANN 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” I - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a assinatura do autor no termo de audiência de 

conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé 

(art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove 

vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) 

art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. 

Para que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018794-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NUNES PACO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 527 de 587



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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018794-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS NUNES PACO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de adesão assinado), além de outros elementos, tais como 

histórico de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020154-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI NIELTON CANGUSSU CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020154-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODINEI NIELTON CANGUSSU 

CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 
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preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial no valor de R$ 215,77 (duzentos e quinze reais e setenta e sete 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 31 de agosto de 

2016; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (agosto de 2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018541-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALBUES (INTERESSADO)

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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018541-17.2019.8.11.0002. INTERESSADO: TEREZINHA ALBUES 

REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de adesão assinado, ficha cadastral, nota fiscal, etc). E que 

se diga que a assinatura constante de referido instrumento coincide 

integralmente com os demais documentos que instruem os autos 

(procuração e termo de audiência). Instado a se pronunciar em sua 

impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 529 de 587



contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais 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. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020056-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020056-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TELMA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de adesão assinado, ficha cadastral, nota fiscal, etc). E que 

se diga que a assinatura constante de referido instrumento coincide 

integralmente com os demais documentos que instruem os autos 

(procuração e termo de audiência). Instado a se pronunciar em sua 

impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela 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, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais 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. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017075-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA RACOSKI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017075-85.2019.8.11.0002. INTERESSADO: BRUNO BARBOSA RACOSKI 

REQUERIDO: BANCO ORIGINAL S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi mantido nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida respectiva. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que a referida negativação foi desfeita junto aos órgãos 

competentes por força da liminar deferida pelo douto Magistrado, e que, a 

presente demanda, em tese, teria perdido seu objeto. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 
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Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a manutenção da negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) confirmar a liminar deferida pelo douto magistrado, e 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(outubro de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020166-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONE DE ASSIS MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020166-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEONE DE ASSIS MONTEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 
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demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, 

nos valores de R$ 107,00 (cento e sete reais ), inscritos no cadastro de 

inadimplentes em 23 de junho, 23 de julho e 23 de agosto, todos de 2019, 

bem como a inexistência do débito no valor de R$ 155,76, negativado em 

23 de maio de 2019; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar 

a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (maio de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020690-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO DE SOUSA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020690-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTOVAO DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da fatura do mês de 

Janeiro de 2015. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, relatório de chamadas e 

fatura, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 
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débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Banco 

do Brasil S/A”, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante 

anexo no id n. 27720955. No tocante ao apontamento mencionado, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que 

sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, muito embora as 

negativações apontadas não sejam preexistente à negativação debatida 

na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do 

STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para 

fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, considerando a existência de outra 

negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (05/06/2015). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020518-44.2019.8.11.0002
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LUZINETE PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020518-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUZINETE PEREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contratos legitimamente firmados pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência das faturas dos meses de maio a julho de 2019. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à 

parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência dos débitos que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 
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não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(27/09/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020395-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020395-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BATISTA 

SILVA FOGACA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 
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acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019904-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019904-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

BARBOSA REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, 

nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço do presente feito e análise da 

controvérsia posta. Nesses termos, rejeito a preliminar de incompetência 

arguida pela empresa demandada. Narra a parte autora ser titular de um 

cartão de crédito operado pela empresa demandada. Afirma que, ao 

efetuar o pagamento da fatura do mês de novembro de 2019, com apenas 

um dia de atraso, viu a referida prestação ser acrescida da quantia de R$ 

09,77 (nove reais e setenta e sete centavos), o que entende ser abusivo, 

tendo em vista que a multa prevista contratualmente correspondia a 
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02,00% ao mês, acarretando o valor de R$ 03,38 (três reais e trinta e oito 

centavos) pagos a maior. Nesses termos, requer a devolução em dobro 

do valor pago a maior. Em sua contestação, a empresa requerida 

assevera a legalidade dos valores cobrados pois, além da porcentagem 

correspondente à multa contratual por atraso, incide também os 

denominados encargos contratuais (19,99% a.m), o que justificaria o 

valor. Em sua impugnação, a parte autora reitera todos os pedidos 

formulados em sede inicial. Do mérito. Da narrativa dos fatos, bem como 

dos elementos probatórios que instruem o presente feito, entendo que a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Com efeito, o 

pagamento em atraso de contratações em trato sucessivo (parcelas) 

acarreta encargos que, se previsto expressamente em contrato, não se 

revelando exorbitantes e sendo de pleno conhecimento de ambas as 

partes, são legais. Em outras palavras, estando tais encargos estampados 

na fatura de que tem posse a parte contratante, e não estando tais ônus 

em desacordo com a lei, tal cobrança se revela legal. De outro giro, ainda 

que se pudesse cogitar da ilegalidade da cobrança aqui questionada, não 

se poderia vislumbrar, ao menos no caso em tela, violação aos direitos da 

personalidade de modo a se falar em indenização por danos morais. 

Nessa linha de ideias, entendo que a situação narrada nos autos 

configura tão somente mero dissabor. Nesse sentido: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO 

ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Ainda que se reconheça 

procedimento inadequado pela instituição financeira, a cobrança indevida 

não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis 

de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram 

violação a atributo da personalidade do autor, e configuram mero 

aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas 

nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio 

ocorrido não trouxe desdobramentos e consequências de maior 

gravidade, tais como a negativação do nome do consumidor em órgãos de 

restrição ao crédito. (N.U 1001286-57.2017.8.11.0021, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no 

DJE 09/04/2019) Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000800-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se 

oportuno transcrever o que resta disposto no artigo 370 do Código de 

Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”. 

(Destaquei). Não obstante a Reclamada, em sede de contestação (ID nº 

29415302), tenha requerido o comparecimento pessoal da parte autora, 

revela-se tempestivo lembrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova. A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 

antecipadamente o mérito da lide. Indefiro ainda as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. A 

empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando 

que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A Reclamante apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 
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considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(27/11/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001155-37.2020.8.11.0002. AUTOR: PASCOAL JOSE VICENTINO REU: 

AGUAS GUARIROBA SA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Reclamação Cível com pedido de liminar, em 

que o Autor informa que possuía contrato de prestação de serviços com a 

empresa Reclamada, já devidamente cancelado e quitado. Entretanto, ao 

tentar realizar uma compra parcelada no comércio local, foi surpreendido 

com uma restrição em seu nome, lançada, indevidamente, pela Ré. Por tais 

razões, requer liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a condenação da empresa reclamada em 

indenização por danos morais. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, e que tal negativação teria ocorrido em razão de não ter sido 

realizado o retorno para procedimento de “consumo final”. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial no 

valor de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 23 de abril de 2018; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2018). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020501-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILENE FERREIRA DOS 

SANTOS OLIVEIRA DOMINGUES REGO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 
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ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no 

valor de R$ 110,30 (cento e dez reais e trinta centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 15 de julho de 2017; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (julho de 2017). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000815-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS THIAGO SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 
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ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no 

valor de R$ 780,45 (setecentos e oitenta reais e quarenta e cinco 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 03 de janeiro de 2018; 

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(janeiro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013939-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA VITORIANO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 
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Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no 

valor de R$ 364,48 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 14 de janeiro de 2017; 

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(janeiro de 2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020542-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020542-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 
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circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020402-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020402-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MONALISA DE OLIVEIRA 

SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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 
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sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no 

valor de R$ 80,40 (oitenta reais e quarenta centavos), inscrito no cadastro 

de inadimplentes em 06 de setembro de 2019, e no valor de R$ 79,90 

(setenta e nove reais e noventa centavos), inscrito no cadastro de 

inadimplentes em 20 de setembro de 2019; 2) determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2019). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019797-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURIBELINA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019797-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AURIBELINA AUXILIADORA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Visto etc. Dispenso 

o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a conciliação, esta restou 

inexitosa. A parte Reclamada apresentou Contestação, afirmando em 

síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida 

relação contratual, razão porque a negativação revela apenas o exercício 

regular do direito. 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. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise 

acurada aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso 

porque, no caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos “cadastro de revendedor autônomo”, estando 

tal documento devidamente assinado com verdadeira identidade das 

assinaturas ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria parte Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Bem como os pedidos 

realizadores pela autora. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude 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. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da contestação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 
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paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000836-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KETILY LOHAINE PEREIRA 

MARCELO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 
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decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000843-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARETE BARDINI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000801-12.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO ADELINO 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 
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nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016987-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA JOSELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE OAB - MT0016074A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 546 de 587



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016987-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WILMA JOSELINA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no 

valor de R$ 508,73 (quinhentos e oito reais e setenta e três centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 01 de agosto de 2019, e no valor 

de R$ 531,69 (quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 02 de setembro de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(agosto de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018084-82.2019.8.11.0002
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LUIZ FERNANDO PEREIRA CABRAL (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018084-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA 

CABRAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação 

de audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (termo de confissão de dívida), além de outros elementos, tais como 

histórico de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020268-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FAUSTINO PARANHOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 
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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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000796-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SELMA ALVES BEZERRA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 
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ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020170-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GLAUBHERSON PATRICK DE 

CANAVARROS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. - Do Mérito. In casu, assevera a parte requerente em sua peça 

exordial ter sido surpreendido com a cobrança em valores exorbitantes, 

resultantes de uma suposta irregularidade constatada no equipamento de 

medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, discorda 
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veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta os valores constantes das faturas do 

mês de julho de 2019. A empresa requerida contestou, afirmando que a 

energia consumida não era devidamente aferida pelo seu medidor pois 

vinha diretamente da rede da Reclamada e não passava pelo aparelho, 

tendo sido constatado um “desvio no ramal de entrada”. A empresa 

Reclamada juntou em sua contestação apenas Registros fotográficos, 

termo de ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que 

no documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o 

histórico referente ao consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há 

nos autos o consumo em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, 

tenho que a Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o 

aumento de consumo na unidade consumidora do autor após o período 

apurado, e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de 

suposta irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do 

autor. O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 

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. Entretanto, 

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 da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo (art. 137). 

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Nesse sentido, acórdão 

elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - 

TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - 

LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI 

prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, 

por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são 

remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia 

elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência 

disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o 

Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor 

vindicado, mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a 

existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio 

medidor da autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária requerida, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 

pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 
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de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado (evento 

25854329 ). Presentes os requisitos necessários à caracterização do 

dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me autorizam a fixar a 

indenização pelos 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, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, para o fim de: A) confirmar integralmente os efeitos da 

antecipação de tutela deferida pelo Douto Magistrado, e determinar seja 

restabelecido o fornecimento de energia elétrica na residência da parte 

reclamante; B) seja declarada a inexistência dos débitos referentes às 

mensalidades de agosto, setembro e outubro, todas de 2019, e 

determinado o refaturamento de tais mensalidades em consonância com a 

média de consumo verificada nos 12 meses anteriores; C) CONDENAR a 

parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos 

danos morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia 

elétrica, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018055-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APOSTOLO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018055-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA APOSTOLO DE 

FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 
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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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020555-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR COUTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020555-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALDIR COUTO FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 
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5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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 n. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016657-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016657-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEOMAR EMANUEL SIQUEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação de indenização com pedido de 

liminar, na qual o Reclamante aduz ser cliente da Unidade Consumidora n. 

6/2180054-5, quando foi surpreendido com as faturas dos meses de 

setembro e outubro de 2019, nos valores de R$ 304,35 (trezentos e 

quatro reais e trinta e cinco centavos) e R$ 372,63 (trezentos e setenta e 

dois reais e sessenta e três centavos). O Requerente entrou em contato 

com a Requerida para resolver administrativamente a situação, porém, não 

obteve êxito. Por tais razões, requer em caráter de urgência, a 

determinação à Reclamada Energisa para que restabeleça imediatamente o 

fornecimento da energia elétrica, sob pena de multa em caso de 

descumprimento. Bem como indenização por dano moral. A competência 

dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, 

que assim prevê: 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. (...) Consoante se extrai da dicção legal, o 

Juizado Especial destina-se ao processamento e julgamento de causas de 

MENOR COMPLEXIDADE, despontando absolutamente incompetentes 

diante de demandas que envolvam minuciosa dilação probatória por 

afronta as suas diretrizes essenciais, pautadas na oralidade, simplicidade, 

economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2º do referido 

diploma e conforme determina o Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: 

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. No caso em apreço, sustenta o requerente que diante da má 

prestação de serviço, pois terceiros havia relizado um “gato” em sua 

energia, e o prejuízo recaiu sobre a perte autora. A reclamada contesta, 

dizendo que é seguidora de todas as normas e procedimentos 

estabelecidas pela ANEEL, além de zelar constantemente pela manutenção 

dos dispositivos de segurança da rede de distribuição de energia. Deste 

modo, o ponto controvertido, reside em saber se realmente ocorreu a 

má-prestação dos serviços, que gerou dano material e moral a parte 

autora. Na hipótese vertente, no entanto, somente uma perícia na rede 

local, no imóvel da parte requerente e nas instalações ali existentes 

poderiam fornecer tais informações de maneira precisa e clara. Destarte, 

NÃO É POSSÍVEL, sem prova pericial, afirmar, com absoluta certeza, de 

que realmente houve o anunciado pela parte autora. No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na rede de energia elétrica, atestando a falsidade ou não das 

alegações trazidas pela parte requerente, para o efetivo deslinde da 

controvérsia. Registre-se que a realização da prova pericial técnica impõe 

rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça 

Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade". A perícia informal, 

prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, não se coaduna com a perícia 

técnica no campo da eletrotécnica ou da engenharia elétrica, de natureza 

complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da 

simplicidade. Ademais, a despeito do requerimento de inversão do ônus da 

prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não isenta a parte requerente de 

provar os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 337, I, do 

Novo CPC/2015, consoante disciplina a teoria do diálogo das fontes 

(nesse sentido, vide: TJRS, Apelação Cível Nº 70041118696, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/02/2013). Nesse sentido o 

entendimento da jurisprudência pátria, pelo que transcrevemos: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL 

NECESSÁRIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de 

competência dos juizados especiais de fazenda pública é dúplice: 

quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade) 2. A complexidade 

da causa, a necessidade de maior dilação probatória e a impossibilidade 

de produção de prova pericial impedem o processamento do feito nos 

Juizados Especiais de Fazenda Pública. 3. Recurso conhecido e provido. 

(TJ-DF - AGI: 20150020315836, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE 

BRITO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). 

Imprescindível concluir, assim, que o Juizado Especial não detém 

competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o 

deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, 

assim, a extinção do processo, sem resolução do mérito. Ex Positis, 

acolho a preliminar suscitada e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I.Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor 

do contido nos art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 

9.099/95. II. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010565-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA LUELLEN DA SILVA (EXECUTADO)

PABLO JOSE DE OLIVEIRA MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010565-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: PABLO JOSE DE OLIVEIRA 

MARTINEZ, VANESSA LUELLEN DA SILVA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL É a 

suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Conforme se colhe dos autos, a parte 

reclamante requer a desistência da demanda (ID 27991129), postulando 

pela sua homologação. III - DISPOSITIVO. Posto isso, OPINO pela 

homologação da desistência e julgando extinto o feito sem resolução do 

mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do CPC. 

Arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes 

de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos e legais 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 que, por sua 

vez, homologou o pedido de desistência e julgo extinto o feito sem 

resolução do mérito, o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII 

do CPC. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da 

Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016649-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016649-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRESSA APARECIDA 

BUENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação com pedido de liminar, na qual 

a Reclamante aduz ser cliente da Reclamada através da Unidade 

Consumidora n. 6/2715852-6, tendo sido surpreendida com o valor das 

faturas dos meses de setembro e outubro/2019, nos valores de R$ 

6.567,44 (seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos) e R$ 9.057,25 (nove mil cinquenta e sete reais e vinte e cinco 

centavos) respectivamente. A Requerente tentou resolver 

administrativamente a situação, porém, não obteve êxito. Por tais razões, 

requer em caráter de urgência, a fim de determinar que Reclamada 

Energisa abstenha-se de realizar o corte no fornecimento da energia 

elétrica, bem como suspenda as referidas cobranças, sob pena de multa 

em caso de descumprimento. Bem como indenização por dano moral. A 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/1995, que assim prevê: 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. (...) Consoante se extrai da 

dicção legal, o Juizado Especial destina-se ao processamento e 

julgamento de causas de MENOR COMPLEXIDADE, despontando 

absolutamente incompetentes diante de demandas que envolvam 

minuciosa dilação probatória por afronta as suas diretrizes essenciais, 

pautadas na oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, 

nos termos do artigo 2º do referido diploma e conforme determina o 

Enunciado 54 do FONAJE, in verbis: 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. No caso em apreço, 

sustenta o requerente que diante da má prestação de serviço, pois 

terceiros havia relizado um “gato” em sua energia, e o prejuízo recaiu 

sobre a perte autora. A reclamada contesta, dizendo que é seguidora de 

todas as normas e procedimentos estabelecidas pela ANEEL, além de 

zelar constantemente pela manutenção dos dispositivos de segurança da 

rede de distribuição de energia. Deste modo, o ponto controvertido, reside 

em saber se realmente ocorreu a má-prestação dos serviços, que gerou 

dano material e moral a parte autora. Na hipótese vertente, no entanto, 

somente uma perícia na rede local, no imóvel da parte requerente e nas 

instalações ali existentes poderiam fornecer tais informações de maneira 

precisa e clara. Destarte, NÃO É POSSÍVEL, sem prova pericial, afirmar, 

com absoluta certeza, de que realmente houve o anunciado pela parte 

autora. No caso dos autos, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade 

de realização de prova pericial na rede de energia elétrica, atestando a 

falsidade ou não das alegações trazidas pela parte requerente, para o 

efetivo deslinde da controvérsia. Registre-se que a realização da prova 

pericial técnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios 

da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam a Justiça Especializada. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 9.099/95, 

não se coaduna com a perícia técnica no campo da eletrotécnica ou da 

engenharia elétrica, de natureza complexa, que viola os princípios da 

celeridade, da informalidade e da simplicidade. Ademais, a despeito do 

requerimento de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do 

CDC, não isenta a parte requerente de provar os fatos constitutivos do 

direito alegado, a teor do art. 337, I, do Novo CPC/2015, consoante 

disciplina a teoria do diálogo das fontes (nesse sentido, vide: TJRS, 

Apelação Cível Nº 70041118696, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/02/2013). Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria, pelo 

que transcrevemos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA. 1. O critério de fixação de competência dos juizados 

especiais de fazenda pública é dúplice: quantitativo (valor) e qualitativo 

(menor complexidade) 2. A complexidade da causa, a necessidade de 

maior dilação probatória e a impossibilidade de produção de prova pericial 

impedem o processamento do feito nos Juizados Especiais de Fazenda 

Pública. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF - AGI: 20150020315836, 

Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Data de Julgamento: 

16/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

31/03/2016 . Pág.: 371), (grifou-se). Imprescindível concluir, assim, que o 

Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Ex Positis, acolho a preliminar suscitada e, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I.Para que produza os seus legais efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto 

de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido nos art. 3º, caput, c/c art. 51, inciso 

II, ambos da Lei nº 9.099/95. II. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018223-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE CAMPOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018223-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE CAMPOS 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018500-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ANTONIA GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018500-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMILIA ANTONIA GOMES 

COSTA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 
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registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020566-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GICELE ALVES PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020566-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GICELE ALVES PADILHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021029-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEYWID GOMES BENELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT15427-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1021029-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEYWID GOMES BENELLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que 

seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito 

que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 
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restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020541-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020541-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MATHEUS HENRIQUE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela 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. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020577-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC IPANEMA VI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020577-32.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDES FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: FIDC IPANEMA VI Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Contudo, o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para a 

outra negativação existentes no nome da parte autora, que serve para 

fixar o valor do dano moral. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data: 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Processo Número: 1001592-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROSA DE ARAUJO (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001592-78.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO ROSA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 

1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 
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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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019978-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CAMPOS POPOVICCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019978-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RICARDO DE CAMPOS 

POPOVICCE REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020520-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DUTRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020520-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VILMA DUTRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 
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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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010960-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010960-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIGUEITON DOGLAS 

RONDON DE PINHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016604-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016604-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. - Do Mérito. In casu, assevera a 

parte requerente em sua peça exordial ter sido surpreendido com a 

cobrança da fatura do mês de julho de 2019 no valor de em valores 

exorbitantes, resultantes de uma suposta irregularidade constatada no 

equipamento de medição de sua unidade consumidora, o que, entretanto, 

discorda veemente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica e, no mérito, seja declarada a inexistência da dívida, bem como o 

recebimento de indenização a titulo de danos morais. A parte requerida 

aduz em sua contestação que efetuou vistoria na UC do imóvel do autor, 

onde foi detectado irregularidade no medidor de consumo, fato esse que 

fez com que o referido imóvel supostamente registrasse um consumo 

inferior ao realmente utilizado. Intimada a apresentar sua impugnação, a 

parte autora assim o fez. Passo a analisar o mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte requerente. 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, 

conforme reza o art. 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente contesta os valores constantes das faturas do 

mês de julho de 2019. A empresa requerida contestou, afirmando que a 

energia consumida não era devidamente aferida pelo seu medidor pois 

vinha diretamente da rede da Reclamada e não passava pelo aparelho, 

tendo sido constatado um “desvio no ramal de entrada”. A empresa 

Reclamada juntou em sua contestação apenas Registros fotográficos, 

termo de ocorrência e inspeção, parcelamento e carta ao cliente. Friso que 

no documento intitulado “Carta ao Cliente” juntado pela Ré, consta o 

histórico referente ao consumo do autor antes da vistoria. Assim, não há 

nos autos o consumo em kWh após a vistoria realizada. Desse modo, 

tenho que a Reclamada não conseguiu demonstrar de maneira efetiva o 

aumento de consumo na unidade consumidora do autor após o período 

apurado, e igualmente não comprovou que a vistoria e constatação de 

suposta irregularidade fora feita de modo a oportunizar a ampla defesa do 

autor. O ato da parte requerida de cobrar pela energia elétrica consumida 

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. Entretanto, 

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 da alegada fraude no equipamento de 

medição instalado na unidade consumidora. Em decorrência de princípio 

contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, vedado 

no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, 

visando à regularização da cobrança instituída em razão de supostas 

irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 414/2010 da 

ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica, prevê a instauração de regular processo administrativo (art. 137). 

Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo 

acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o 

acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena 

de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito. É cediço que o 

contraditório e a ampla defesa devem permear não só o processo 

jurisdicional, como também os procedimentos administrativos e privados. 

Tal comprovação, consideradas as peculiaridades do caso, está a cargo 

da concessionária, em decorrência da aplicação das normas 

consumeristas, pois referido diploma consagrou expressamente o direito 

do consumidor à racionalização e à melhoria dos serviços públicos (art. 

4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, consagra, 

expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos serviços públicos: Art. 

7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; E 

novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: X - a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 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. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Nesse sentido, acórdão 

elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 

"ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - 

TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE POTÊNCIA - 

LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI 

prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, 

por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são 

remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o 

Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço de energia 

elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de potência 

disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, conforme o 

Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança no valor 

vindicado, mormente porque que ela sequer comprovou, na contestação, a 

existência de procedimento bilateral regular apto a apurar o suposto 

faturamento a menor, bem como não há nos autos a comprovação, por 

meio de laudo técnico, de que havia qualquer irregularidade no relógio 

medidor da autora. Em outras palavras, que tenha possibilitado ao 

consumidor o direito de defesa e de acompanhamento da aferição, da qual 

não há qualquer laudo. Nesse contexto, resta patente a ilegalidade na 

conduta da concessionária requerida, sendo certo que a verificação 

unilateral de irregularidade do medidor não possui o condão de, por si só, 

constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se essencial apurar se a 

avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE UNILATERAL PELA 

CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE FATURAMENTO 

INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER O USUÁRIO SE 

BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO - 

SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 da 

ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de matéria 

probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver comprovação de 

faturamento inferior ao correto, ou não ter havido qualquer faturamento. 

No caso concreto, ante a análise dos históricos de consumo de energia 

elétrica, tem-se que a violação do medidor, isoladamente considerada, 

constitui elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a 

manutenção da sentença, que declarou indevida a cobrança realizada 
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pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames do Estado Democrático de 

Direito que empresa concessionária prestadora de serviços públicos, 

depois de constatar uma irregularidade no aparelho medidor do consumo 

de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica unilateral, possa 

simplesmente comunicar ao usuário a existência de diferença a maior 

apurada, sem comprovação dos fatos necessários à constatação da 

irregularidade e, em especial, sem observância do devido processo legal. 

(TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. Des. Geraldo 

Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE APURADA 

POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA 

OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - NÃO 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de valores 

referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de comprovação do 

prejuízo da prestadora através de regular procedimento administrativo 

seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de segurança não 

tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia para ser comprovada, sob pena 

de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Se não 

observado o escorreito procedimento para apuração do débito decorrente 

de irregularidade constatada na via administrativa, descabida a 

interrupção do fornecimento em virtude de débito passado, mormente se o 

usuário está cumprindo com os pagamentos pelo fornecimento de energia, 

sendo ainda indevida a cobrança na forma de cálculo prevista para o caso 

de fraude. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. 

Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). 

Considero, portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da 

parte autora, ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos 

autos elementos para se concluir que o procedimento da 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ora requerida, se pautou nos 

limites das normas que regem a espécie para a consumação da cobrança 

do montante apurado, tanto no que se refere à constatação da autoria da 

violação do medidor, quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade do aparelho 

medidor da energia, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). O agir sem 

cercar-se das cautelas impõe ao fornecedor de serviço o ônus de arcar 

com os riscos de sua atividade empresarial. Trata-se de falha na 

prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade objetiva 

(art. 14, do CDC). Além disso, a autora afirma ter recebido carta remetida 

pela concessionária informando a iminência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. É entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de energia elétrica a título 

de recuperação de consumo não-faturado, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual. Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de 

débito de recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se 

falar em possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, 

conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, 

ainda: ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO 

DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 

elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013) Por fim, cabe 

registrar que o fornecimento de energia elétrica aqui cogitado somente não 

foi suspenso em razão da liminar deferida pelo douto magistrado (evento 

25854329 ). Presentes os requisitos necessários à caracterização do 

dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Contudo, 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, as circunstâncias do caso concreto me autorizam a fixar a 

indenização pelos 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, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão contida 

no pedido inicial, para o fim de: A) determinar seja restabelecido o 

fornecimento de energia elétrica na residência da parte reclamante; B) 

seja declarada a inexistência dos débitos referentes às faturas de 

setembro e outubro de 2019, e determinado o refaturamento das 

mensalidades questionadas nos presentes autos de acordo com a média 

de consumo verificada nos 12 meses anteriores; C) CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos 

morais ocasionados no que tange ao indevido corte de energia elétrica, a 

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., contados da citação. 

D) determinar, a título de repetição de indébito em dobro, o pagamento de 

R$ 2.945,10 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dez 

centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo 

dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. 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 monetária? disponível no sítio DrCalc.net 
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(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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009013-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLLON EDER SEFERINO 

DA CRUZ REQUERIDO: OI S/A Visto. Dispensado o relatório, com 

fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver 

a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por restrição comercial indevida. Alega a 

parte reclamante que não tem nenhum débito com a parte reclamada, não 

havendo nenhuma justificativa para manutenção de restrição interna em 

seu nome e CPF. Pois bem. Pelos documentos anexados aos autos, não 

há prova segura da quantidade de restrições comercias registradas no 

nome e CPF da parte reclamante, tendo em vista que apenas foi juntado 

print de páginas eletrônicas de site de órgãos de restrição ao crédito, e 

faturas de consumo, que não servem como prova de restrição comercial, 

haja vista que não há como auferir, com certeza, a quantidade de 

restrições comerciais registradas no nome e CPF da parte reclamante. 

Isso porque, instada a juntar comprovante/extrato completo unificado 

emitido no balcão (papelete de cor amarelada) dos órgãos de restrição ao 

crédito a parte autora quedou-se inerte. A obrigação de juntar extratos 

idôneos, comprovando a totalidade de restrições registradas no nome e 

CPF da parte reclamante, é o mínimo que se exige do consumidor. 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, 

haja que bastaria este ter juntado prova documental do seu direito, o que 

não foi feito, de maneira que a improcedência se impõe. Neste caso, o 

reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 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 a 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). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema.CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ... (Min. Luis Felipe Salomão).» 

( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe Salomão - J. em 

19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 118.1251.6000.3400). TJSP. 

Dano moral. Responsabilidade civil. Seguro. Ação de cobrança. Autor 

aposentado pelo INSS. Negativa da seguradora a reconhecer a 

incapacidade do segurado. Cabimento. Prova frágil para respaldar a 

recusa do pagamento. Inexistência de violação dos direitos à honra e 

dignidade, assegurados pela Constituição Federal. Inocorrência de dano 

moral indenizável. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP - (34ª 

CâmDirPri) - Apelação 2094-86.2011.8.26.0081 - 2012 - Adamantina - Rel.: 

Des(a). Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade - J. em 06/08/2012 - Doc. 

LEGJUR 144.7244.0022.1700) Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Diante do exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais 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. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017542-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FRANCO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1 0 1 7 5 4 2 - 6 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 .  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017542-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIENE FRANCO DE SA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o 

presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes 

enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado 

ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, 

previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a parte Reclamante declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a Reclamada. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A parte Reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

Reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 
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parte Reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a parte 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Reitera-se 

que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante 

ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora (ID 26168816) NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Reclamante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada para: 1) Declarar inexigível os débitos mencionados 

na inicial, e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da 

parte Reclamante nas entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no 

que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta 

de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020227-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020227-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEBER LUIS 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. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL POR 

DANOS MORAIS proposta por CLEBER LUIS DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando o 

autor que foi a agência da Requerida tentar transferir a titularidade da UC 

de imóvel, portando todos os documentos necessários, entretanto, houve 

negativa pela Requerida, condicionando o autor a pagar a fatura de antigo 

morador, cuja conduta classificou como ilícita. Foi concedida liminarmente 

tutela (Id 27597433) determinando a ligação imediata do serviço. . 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 nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido alega em sua contestação 

que agiu no exercício regular do direito, pois, cabia ao autor providenciar 

todos os documentos necessários para a transferência, mas não se 

desincumbiu desse ônus. Em que pese às alegações declinadas, tal tese 

não restou comprovada. O Requerente comprovou que reclamou 

administrativamente e mesmo assim não obteve êxito na solução do 

problema. Ainda que assim não fosse, nota-se que o artigo 70 § 4º da 

Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL veda o condicionamento de 

pagamento de débito para o encerramento da relação contratual. Art. 70: 

(...) § 4º A distribuidora não pode condicionar o encerramento da relação 

contratual à quitação de débitos. (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 

10.05.2016). Evidente a falha na prestação de serviço ofertado pela 

Requerida que infringiu o texto legal à qual está sob a tutela. A 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que 

respondem 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 trate de concessionária de serviço público. O autor não pode 

ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha 

na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moralin re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. A negativa injustificada de troca de 

titularidade de matrícula é ilícita e enseja o reconhecimento de indenização 

por dano moral estando o valor fixado em patamar razoável, devendo ser 

mantida a sentença. 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 
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morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a Requerida a pagar à parte Requerente, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) RATIFICAR a liminar concedida, agora em 

cognição exauriente. 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. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018597-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MIRANDA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Posto de Gasolina Amazônia (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018597-50.2019.8.11.0002. INTERESSADO: FLAVIO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: POSTO DE GASOLINA AMAZÔNIA Vistos. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Passo ao julgamento da lide, 

em vista da desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 

355, I, do NCPC). Fundamento e Decido. Trato de relação de consumo, na 

qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, 

portanto, presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – 

artigos 2o e 3o da Lei nº 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o 

e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de 

apreciação, passo a analisar o mérito. Cinge-se a controvérsia dos autos 

em esclarecer se houve falha na prestação de serviços prestados pela 

parte requerida, de forma a conduzir a condenação em danos imateriais, 

pois restou incontroverso nos autos que foi a parte autora cobrada 

indevidamente ao tentar efetuar o pagamento de combustível, com cartão 

de crédito, que permaneceu pendente em torno de 07 (sete) dias, sendo 

após cancelada a transação, mas ainda assim, na dúvida, o autor pagou 

também em espécie. Pois bem. Conforme provas colacionadas aos autos, 

não há abusividade na resolução do problema, o que se revela em mero 

aborrecimento. Isto porque houve o cancelamento definitivo da cobrança, 

em prazo razoável. A reparação por dano moral é concebida apenas 

quando os transtornos experimentados pela parte prejudicada superam o 

piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão 

expostos” (TJSP, Apelação Cível nº 0001836-78.2012.8.26.0457, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Rel.Des. Artur Marques, J. 16/09/2013, V.U.). 

Por tais motivos, não há falar em compensação por danos imateriais. Isto 

posto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito SENTENÇA Processo: 1018597-50.2019.8.11.0002. 

INTERESSADO: FLAVIO MIRANDA DA SILVA REQUERIDO: POSTO DE 

GASOLINA AMAZÔNIA Vistos. Dispensado o relatório em face do art. 38, 

da Lei 9099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade 

de produção de prova em Audiência (art. 355, I, do NCPC). Fundamento e 

Decido. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei nº 

8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa 

Lei) de tal relação. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo a 

analisar o mérito. Cinge-se a controvérsia dos autos em esclarecer se 

houve falha na prestação de serviços prestados pela parte requerida, de 

forma a conduzir a condenação em danos imateriais, pois restou 

incontroverso nos autos que foi a parte autora cobrada indevidamente ao 

tentar efetuar o pagamento de combustível, com cartão de crédito, que 

permaneceu pendente em torno de 07 (sete) dias, sendo após cancelada 

a transação, mas ainda assim, na dúvida, o autor pagou também em 

espécie. Pois bem. Conforme provas colacionadas aos autos, não há 

abusividade na resolução do problema, o que se revela em mero 

aborrecimento. Isto porque houve o cancelamento definitivo da cobrança, 

em prazo razoável. A reparação por dano moral é concebida apenas 
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quando os transtornos experimentados pela parte prejudicada superam o 

piso de tolerabilidade ao qual todos os que vivem em sociedade estão 

expostos” (TJSP, Apelação Cível nº 0001836-78.2012.8.26.0457, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Rel.Des. Artur Marques, J. 16/09/2013, V.U.). 

Por tais motivos, não há falar em compensação por danos imateriais. Isto 

posto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

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 

a tua l i zação  mone tá r ia  d i spon íve l  no  s í t i o  D rCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013292-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013292-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL CESAR APARECIDO 

TEIXEIRA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Mérito Trata-se de ação de reparação por danos 

morais interposta pela parte reclamante afirmando que adquiriu produto 

(Máquina de pagamento mobile) junto a ré, mas não foi efetivada a 

entrega. Afirma que tal situação ocasionou dissabores e expectativas 

frustradas, buscando nesses autos indenização por danos materiais, bem 

como compensação pelos danos imateriais suportados. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso em apreço, porque presentes os elementos da relação jurídica de 

consumo em seus aspectos subjetivo (fornecedor-consumidor)[1] e 

objetivo (produto ou serviço) [2] À reclamada competia a obrigação de 

entregar, no prazo prometido o produto que comercializou, salvo 

justificado e comprovado impedimento, sendo isto inerente ao contrato de 

compra e venda que celebrou. Desta forma, a teor do disposto no art. 374, 

inciso IV, do Código de Processo Civil reputo verossímil a narrativa inicial 

de que a reclamante adquiriu produto, conforme Recibo de Compra, mas a 

reclamada não entregou o bem, o que, em verdade não é negado pela 

parte ré. Assim, tendo em vista que não houve o cumprimento total da 

oferta pela ré, com não entrega do produto adquirido, resta caracterizado 

descumprimento de oferta. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. O caso está sujeito ao regime da 

responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Art- 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

produtos/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. A desídia da reclamada deve ser responsabilizada por expor o 

consumidor à desnecessária situação de desconforto, gerada em função 

da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois é inegável que o 

reclamante teve desgaste emocional (psicológico), com os transtornos e, 

ainda, a sensação de impotência do consumidor, diante da indiferença da 

fornecedora, mormente pelo lastro de tempo, acrescido da negativa 

injustificável em entregar o produto devidamente quitado, que extrapolam 

meros contratempos, sendo, portanto, configurado ato ilícito, passível de 

reparação extrapatrimonial. A indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudente que leve em conta a necessidade de, com a 

quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o 

reclamante da ofensa. A estimação quantitativa há que ser aplicada de 

forma prudente para evitar desproporção entre o dano efetivamente 

ocorrido e o valor da indenização, porquanto tem esta, função punitiva e 

preventiva. Nesse sentido, para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelos danos morais, utilizando-se dos critérios acima 

aludidos e, tendo em vista a os transtornos sofridos pelo reclamante no 

caso em análise, entendo como razoável a estipulação do valor 

equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Quanto 

ao pedido de indenização por dano material, consigna-se que o valor 

dispendido com o produto deve ser devolvido ao requerente. Dispositivo 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: a) Condenar a parte Ré, a 

RESSARCIR/PAGAR a parte Autora, o valor de R$ 94,80 (noventa e quatro 

reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente segundo índice oficial 

do INPC, a partir do desembolso, a crescido de juros moratórios mensais 

de 1% (um por cento), contados da citação; 1) Condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=3&ml=Calc), visto que, além de se 
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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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo 

único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. [2] Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

p r e s t a ç ã o  d e  s e r v i ç o s .  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013292-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MANOEL CESAR APARECIDO 

TEIXEIRA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Mérito Trata-se de ação de reparação por danos 

morais interposta pela parte reclamante afirmando que adquiriu produto 

(Máquina de pagamento mobile) junto a ré, mas não foi efetivada a 

entrega. Afirma que tal situação ocasionou dissabores e expectativas 

frustradas, buscando nesses autos indenização por danos materiais, bem 

como compensação pelos danos imateriais suportados. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90. Destaco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

ao caso em apreço, porque presentes os elementos da relação jurídica de 

consumo em seus aspectos subjetivo (fornecedor-consumidor)[1] e 

objetivo (produto ou serviço) [2] À reclamada competia a obrigação de 

entregar, no prazo prometido o produto que comercializou, salvo 

justificado e comprovado impedimento, sendo isto inerente ao contrato de 

compra e venda que celebrou. Desta forma, a teor do disposto no art. 374, 

inciso IV, do Código de Processo Civil reputo verossímil a narrativa inicial 

de que a reclamante adquiriu produto, conforme Recibo de Compra, mas a 

reclamada não entregou o bem, o que, em verdade não é negado pela 

parte ré. Assim, tendo em vista que não houve o cumprimento total da 

oferta pela ré, com não entrega do produto adquirido, resta caracterizado 

descumprimento de oferta. O não cumprimento desta obrigação configura 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. O caso está sujeito ao regime da 

responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do 

Consumidor. Art- 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

produtos/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. A desídia da reclamada deve ser responsabilizada por expor o 

consumidor à desnecessária situação de desconforto, gerada em função 

da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois é inegável que o 

reclamante teve desgaste emocional (psicológico), com os transtornos e, 

ainda, a sensação de impotência do consumidor, diante da indiferença da 

fornecedora, mormente pelo lastro de tempo, acrescido da negativa 

injustificável em entregar o produto devidamente quitado, que extrapolam 

meros contratempos, sendo, portanto, configurado ato ilícito, passível de 

reparação extrapatrimonial. A indenização por dano moral é arbitrável, 

mediante estimativa prudente que leve em conta a necessidade de, com a 

quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o 

reclamante da ofensa. A estimação quantitativa há que ser aplicada de 

forma prudente para evitar desproporção entre o dano efetivamente 

ocorrido e o valor da indenização, porquanto tem esta, função punitiva e 

preventiva. Nesse sentido, para a fixação do quantum devido a título de 

compensação pelos danos morais, utilizando-se dos critérios acima 

aludidos e, tendo em vista a os transtornos sofridos pelo reclamante no 

caso em análise, entendo como razoável a estipulação do valor 

equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Quanto 

ao pedido de indenização por dano material, consigna-se que o valor 

dispendido com o produto deve ser devolvido ao requerente. Dispositivo 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: a) Condenar a parte Ré, a 

RESSARCIR/PAGAR a parte Autora, o valor de R$ 94,80 (noventa e quatro 

reais e oitenta centavos), corrigido monetariamente segundo índice oficial 

do INPC, a partir do desembolso, a crescido de juros moratórios mensais 

de 1% (um por cento), contados da citação; 1) Condenar a reclamada 

pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo 

único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. [2] Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017945-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAURINO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017945-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO LAURINO DE 

SOUZA FILHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Passo a decidir. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, 

pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. A parte 

reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente compelida 

ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento de seu nome e CPF nos cadastros e registros do SCPC, 

alegando não reconhecer os débitos que justificaram tal inscrição. A 

reclamada apresentou contestação, asseverando que o crédito foi 

adquirido por Contrato de Cessão de Créditos com Banco Santander S.A., 

sendo totalmente legítima a cobrança e a negativação perpetrada, pois, se 

referem a serviços contratados e não adimplidos. E a parte reclamada 

está com razão, como se vê dos documentos anexados com a 

contestação comprovando a contratação e o débito com a empresa 

Cedente, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da parte 

reclamante ao rol de inadimplentes. Isso porque a parte Ré juntou aos 

autos o contrato originário da dívida objeto dos autos firmado entre o 

consumidor e empresa Cedente, ou seja, houve cessão de créditos. 

Salienta-se, por oportuno, que a assinatura constante do contrato é 

idêntica àquela aposta no documento pessoal da reclamante e demais 

documentos juntados aos autos. Também apresentou a Ré cópia dos 

documentos da parte autora. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que em razão da inadimplência do consumidor ao pagamento 

dos débitos objeto do instrumento de cessão de crédito, tem-se como 

legítima a inserção do nome da reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não há 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. Ademais, 

restou comprovado nos autos que está ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da reclamada em danos morais, caracterizando esta ação 

verdadeira má fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão 

do nome e CPF do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito 

configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se 

analise a questão, se evidencia a má-fé do reclamante, na sua ânsia de 

auferir renda fácil, com objetivo de ser premiada com a condenação da 

parte reclamada ao pagamento de danos morais, deturpa os fatos, se 

aproveitando da gratuidade processual na primeira instância, litigando de 

má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com lides temerárias, em prejuízo à 

coletividade. A imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar os seus débitos. 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, bem como a cessão 

do crédito, não havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito 

perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a conduta da 

reclamada nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que o reclamante, não quitou o débito aberto com a 

reclamada, o que justificou o encaminhamento do nome do reclamante aos 

cadastros da Serasa. Assim sendo, julgo improcedente os pedidos desta 

reclamação. Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, 

II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício 

dos procuradores da reclamada. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária 

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.aspit=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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/ 

data registrado em sistema. Marco Antônio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017850-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARRETO BARROS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017850-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO BARRETO BARROS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 
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nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”.(Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outra negativação 

existente no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017896-89.2019.8.11.0002
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LEONILDA FELICIO PASCHUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017896-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONILDA FELICIO PASCHUINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A CUIABÁ, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019331-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019331-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS RODRIGO DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de qualquer 

espécie de perícia, a uma porque a Ré não apresentou qualquer contrato, 

a dois porque o Autor invoca o seu direito de arrependimento do contrato 

celebrado e não a falha no serviço de internet. Ilegitimidade Ativa: muito 

embora a Ré tenha alegado que a contratação ocorreu no CNPJ n. 

09.606.026/0001-52, não logrou êxito em comprovar o vinculo do autor 

com o CNPJ informado, pois não acostou qualquer documento ou áudio 

que comprove essa contratação por meio de um CNPJ. Além disso, o 

Autor demonstra que solicitou a contratação em seu CPF, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de 

Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que contratou os serviços de internet da empresa Ré, 

todavia, apesar de ter solicitado o cancelamento do contrato dentro do 

prazo de arrependimento (7 dias), está recebendo cobrança pelo serviço 

não utilizado. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A empresa Ré apresentou defesa, alegando no mérito, em 

síntese, a regularidade na cobrança e ausência de ato ilícito capaz de 

ensejar no dever de reparar. O Autor apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando os autos observo que o Autor juntou 

telas da contratação do serviço de internet, no qual demonstra que o 

mesmo consentiu em contratar os serviços da Ré no CPF n. 

057.153.631-01, sendo que, apesar de não constar nas imagens a data da 

contratação, conforme consta na fatura anexada no ID n. 27063874 é 

possível observar que o inicio do contrato ocorreu em 06/11/2019. O Autor 

também teria solicitado o cancelamento do contrato, pois não estaria 

satisfeito com o serviço. Nesse caso, observo que o preposto da Ré 

informou no dia 12/11/2019 que o serviço já estava cancelado, conforme 

print da conversa anexada na exordial. Desse modo, entendo que o Autor 

demonstrou o arrependimento com a contratação do plano ofertado dentro 

do prazo de 7 (sete) dias, pois manifestou interesse em exercer seu 

direito de arrependimento, o que foi confirmado pelo preposto da Ré, 

porém mesmo assim foi cobrado pelo serviço não utilizado. Dispõe o art. 

49 do CDC que "o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete 

dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 

serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicilio" (grifei). Nota-se, portanto, que a cobrança da 

empresa se mostrou ilegítima, visto que a situação em apreciação se 

amolda perfeitamente ao dispositivo legal supracitado, sendo, patente o 

direito de a parte autora cancelar o plano e as consequências dela 

advindas, devendo, portanto, ser declarado inexistente o débito cobrado. 

Já no que toca ao pleito de danos morais, tenho que não merece 

prosperar, visto que, in casu, embora ilícita a cobrança, tal fato, por si só, 

não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Cumpre esclarecer que o 

dano moral se caracteriza por ser uma lesão de bem que integra os 

direitos de personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a 

imagem, o bom nome, como se pode inferir dos artigos 1º, III, e 5º, V e X, 

da Constituição Federal. Assim, somente será indenizável, a título de dano 

moral, o sofrimento, a dor e a humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfiram no comportamento psicológico do indivíduo, lhe acarretando 

aflições capazes de trazer prejuízos a seus direitos de personalidade. 

Dessa forma, o mero dissabor sofrido pelo autor, caracterizado pela 

cobrança indevida, não configura dano moral, sob pena de, banalização 

do instituto do dano moral e de compactuação com a famigerada indústria 

do dano moral. Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para confirmar a liminar deferida e 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento do contrato e da cobrança nome da parte Requerente. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 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 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014522-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA HURTADO CORREA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014522-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KEILA HURTADO CORREA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 
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por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial no valor de R$ 211,64 (duzentos e onze reais e sessenta e 

quatro centavos), e R$ 309,22 (trezentos e nove reais e vinte e dois 

centavos), negativados em 07 de junho de 2016, e 06 de maio de 2016, 

respectivamente; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da 

parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (maio de 2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 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 monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (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). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

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 online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016464-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016464-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOANICE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 
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elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Narra 

a parte autora ser titular da unidade consumidora nº 6/238422-0, unidade 

esta com o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso desde 

julho de 2018. Alega que, ao solicitar o religamento de sua unidade 

consumidora, a empresa demandada se recusou a tanto, alegando 

estarem em aberto faturas que abrangem o período compreendido entre 

junho/2017 e julho/2018. Assevera que tal negativa se revela ilegal, tendo 

em vista se tratar de negativa baseada em “dívida pretérita”. Em seguida 

alega estar passando por dificuldades financeiras, e que pretende efetuar 

o pagamento de tais dívidas, confessando tais débitos. A empresa 

demandada, por seu turno, contesta tempestivamente, alegando a 

regularidade do corte em questão, e a ausência de qualquer ilícito civil. 

Intimada a apresentar sua impugnação, a parte autora assim o fez. Passo 

a analisar o mérito. Da narrativa constante dos autos, bem como da 

documentação que instrui o presente feito, entendo que a improcedência 

dos pedidos é medida que se impõe. Com efeito, ao reconhecer a 

existência do débito que ensejou a suspensão do serviço em questão, o 

autor corrobora a licitude de tal procedimento, não havendo que se falar 

em irregularidade na recusa da religação do serviço de fornecimento de 

energia elétrica. A propósito, conforme depreende as alegações da 

empresa demandada, existem elementos suficientes a demonstrar que a 

unidade consumidora de titularidade da reclamante foi religada de forma 

clandestina e, só após inspeção realizada em outubro de 2019, o que só 

então levou a reclamante a propor a presente demanda. Afinal, conforme 

afirmado pela reclamante, se desde julho de 2018 o fornecimento de 

energia elétrica estava suspenso, porque somente em novembro de 2019 

a presente demanda foi proposta visando o restabelecimento do serviço 

em questão? Portanto, não comprovados os fatos alegados na inicial, os 

pedidos formulados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Assim, 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, 

por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos as provas do seu 

direito. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não 

é impossível ou excessivamente impossível, haja vista, que bastaria este 

ter juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL 

IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS FATOS APONTADOS – 

IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO FEITO – PRECEDENTES 

DO STJ – INICIAL INDEFERIDA. A petição inicial da reclamação deverá ser 

instruída com prova documental voltada à demonstração da efetiva 

divergência a ser dirimida, sob pena de seu indeferimento. (N.U 

1009240-52.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no 

DJE 19/12/2019). Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino para 

que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão a 

MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para 

que produza os seus legais 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. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014151-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE AUGUSTA DE PROENCA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014151-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARETE AUGUSTA DE 

PROENCA MORAES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. 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. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela 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, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 
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IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 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. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE LETICIA AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008434-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KAROLAINE LETICIA AMORIM 

DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Compulsando os autos verifico que a Reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação. Anoto que a presença da parte 

na audiência é obrigatória, devendo esta apresentar sua justificativa 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. 

Corroborando: “QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE 

UM DOS AUTORES EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A 

DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O 

autor Wagner Silva Rodrigues deixou de comparecer à audiência 

conciliatória conforme termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano 

moral, fundamentado em suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de 

prosseguimento do feito com relação aos outros autores. 2 - A rigor do 

que preconiza o § 2º do artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão 

comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de reputar 

eficaz a intimação enviada ao local anteriormente indicado. Portanto, não 

são pertinentes seus argumentos justificativos pela sua ausência na 

audiência. 3 - Extinta a ação, pela ausência do autor à audiência de 

conciliação, o que corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 

51, I, da Lei nº 9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à 

parte, se assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do 

processo depende do pagamento de custas. As custas de reativação 

possuem caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito 

ao benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. 

(Recurso Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 

10.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012)” Posto isso, com fulcro no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO da presente ação, 

sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante 

à audiência de conciliação. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), 

intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 dias 

(Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. 

IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001772-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (REU)

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça para o endereço na Cidade e Comarca de Cuiabá, uma vez que não 

há mais necessidade de se expedir Carta Precatória, a ser depositado 

pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, Diligências, após 

preencha corretamente o endereço e emite-se a guia com o valor de da 

diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA 

GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012982-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001784-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (REU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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: 1002177-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR WIECZOREK (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002928-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA DOS SANTOS BORTOLINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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

Renata Ramos da Cunha Estagiária 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: 1016735-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID.28922893 E ID 29636924 foram apresentadas 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

impugná-la no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 

ANA PAULA GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002971-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça referente ao ENDEREÇO NA CIDADE E COMARCA DE SORRISO/MT, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009343-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EMBARGANTE)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS de ID. 29660736 foi apresentada 

tempestivamente. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para 

manifestar no prazo de 10(dez) dias. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010059-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS COSTA NOVAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MAIA CAMARGO OAB - SP291286 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 29574515 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019059-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico que a 

Contestação de ID. 29654921 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007858-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEDMA DA SILVA BARBOSA (REU)

BARBOSA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

ELIETE CONCEICAO DA SILVA SOUZA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. Posto que as diligências inseridas 

no ID. 23156965 foram utilizadas para o cumprimento dos mandados 

expedidos conforme os id.'s: 24405909; 24405910 e 2445911. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012908-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSIMAR NUNES DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002728-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILTO DA SILVA BEZERRA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010920-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NC ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro 

de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 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.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002371-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SANTANA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009627-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014064-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO OAB - PE30758 (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR LUCAS DE SANTANA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000516-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES BARROSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que providencie a juntada aos autos da guia de diligência correta do oficial 

de justiça com a informação em seu anverso do nome do bairro para qual 

fora efetuado pagamento, além da juntada do comprovante de pagamento 

da mesma.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002609-91.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO SA, em desfavor de W. B. R. LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

- EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. O autor, em petitório 

anexado aos autos (Id. 4572585), veio em juízo informar que realizou um 

acordo extrajudicial com a parte requerida indicando quitação do contrato 

n. 621/3490841 - Ag. 1966, C/C 17075. E mais a frente Id. 27498909, novo 

acordo indicando os contratos 621/3835574 e 621/3873912 ambos Ag. 

1966, C/C 17075. 3. Denoto que apesar de ser determinada a 

concordância dos patronos da requerida no acordo anterior, este não fora 

realizado, o que prejudicou a homologação do mesmo. Na mesma senda, o 

atual acordo de 16/12/2019, também veio sem a assinatura dos 

advogados da requerida, apesar de estar devidamente assinada pelas 

partes. 4. Entretanto, considerando que a parte requerida possui patrono 

nos autos, concedo o prazo de 5 dias para que os mesmos informem a 

anuência acerca do acordo noticiado, ainda, cumpram o item 18 da 

decisão retro (Id. 3064841). 5. Após, conclusos para análise. 6. Às 

providências. Várzea Grande, 07 de fevereiro de 2020. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014252-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BOEIRA ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 
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CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308445 Nr: 4404-57.2013.811.0002

 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: ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO, BANCO BMG S.A, BANCO RURAL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL, BANCO DAYCOVAL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, EDUARDO CHALFIN - OAB:, EUGENIO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:MG 103.082, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:MT 12.208-A, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A-MT

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449401 Nr: 11589-44.2016.811.0002

 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: ELIETE MARIA CORREA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 Certifico que dando cumprimento a determinação de fls. 106, procedo 

nesta data a intimações das partes para especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586304 Nr: 12797-58.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL EXPRESSO DIST. DE AL. E TRANSPORTES 

LTDA, GUERINO APARECIDO RIGOLON, SEBASTIÃO NUNES NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico que no "Decisão->Determinação", de 12/08/2019, foi 

disponibilizado no DJE nº 10561, de 21/08/2019 e publicado no dia 

22/08/2019, não constou o nome do patrono da parte Embargada, em fls. 

de nº 41, desse modo, remeto a nova intimação para que, se manifeste 

acerca do item 08 de fls. 41 , no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385193 Nr: 2154-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:OAB/MT 17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (bairro 

Ponte Nova), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002939-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VIDAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 2 9 3 9 - 4 9 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AGNALDO 

VIDAL DA SILVA Vistos. 1. Apreendido o veículo, conforme certidão do 

senhor Oficial de Justiça (ID. 29600756), pleiteia a requerida, a purgação 

da mora, uma vez que efetuara o pagamento integral do débito. 2. Pois 

bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores 

quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o 

devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores 

apresentados na inicial, pelo autor, como devidos. 3. Assim, considerando 

que o cumprimento da liminar se deu em 21/02/2020 e o pagamento da 

integralidade do débito (R$ 6.298,79) fora realizado em 27/02/2020, dentro 

do prazo legal, conforme comprovante de ID. 29659393, expeça-se o 

competente Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça plantonista, se necessário. 4. Considerando que houve a 

apresentação de defesa, intime-se o autor para, querendo, apresentar 

sua impugnação, posteriormente, remetendo-se conclusos. 5. Ainda, 

intime-se o autor para que informe a conta a serem transferidos os 

valores depositados nos autos. 6. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005120-23.2020.8.11.0002; REQUERENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA Vistos. 

1. Em análise ao feito, verifico que o autor não cumpriu os requisitos legais 
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do artigo 260 do CPC, em razão da ausência do inteiro teor da petição e do 

encerramento com a assinatura do juiz. 2. Ademais, a guia de Id 29301711 

– pág. 5 veio desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, 

o que dificulta verificar o recolhimento das custas processuais. 3. Diante 

do exposto, intime-se a parte autora a fim de que cumpra o disposto no 

artigo 260 do CPC, bem como, recolha as diligências do Senhor Oficial de 

Justiça e, ainda, das custas processuais, a fim de possibilitar o 

cumprimento do ato deprecado. 4. De acordo com o parágrafo único, do 

art. 388 da CNGC: “A distribuição da carta precatória fica condicionada ao 

recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 7.603/2001), 

que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação.” 5. Ademais, “as cartas precatórias, 

enviadas via malote digital, deverão estar devidamente assinadas pelos 

magistrados, bem como instruídas com o comprovante de pagamento das 

guias ou comunicação de justiça gratuita” (art. Art. 389, § 1º da CNGC). 6. 

Consigne que, caso o interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) 

dias, a presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no 

estado em que se encontra, independentemente de nova determinação, 

conforme artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 7. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005523-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN FONSECA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005523-89.2020.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: KELLEN FONSECA BARROS Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007245-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON KENNEDY DE PAULA (REQUERIDO)

STEPHERSON TIAGO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007245-32.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: STEPHERSON TIAGO DE PAULA, 

MAYCON KENNEDY DE PAULA Vistos. 1. Em que pese a manifestação 

lançada no Id 22820076, verifico que a discussão acerca da legalidade do 

ato cometido pelo DETRAN/MT, não é objeto dos presentes autos digitais. 

2. Dessa forma, consigno que o autor deverá propor ação própria para 

análise do requerimento ali formulado. 3. Ademais, o autor deverá 

manifestar-se nos autos, requerendo o que de direito para o regular 

prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. 4. Intime-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005853-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORNEARIA SUPORTE LTDA - ME (REU)

RAQUEL RODRIGUES DUTRA (REU)

NIVALDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005853-86.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TORNEARIA SUPORTE LTDA - ME, RAQUEL RODRIGUES DUTRA, 

NIVALDO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta 

pelo autor em desfavor do requerido, visando o recebimento da quantia 

informada na exordial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para 

análise da inicial. 3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do CPC e extinção do 

feito (CPC, art. 485, III). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005117-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

REGINA MARIA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005117-68.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA, REGINA MARIA PEREIRA 

DE SOUZA Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, 

verifico que não restou comprovado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo ao exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para sanar as irregularidades apontadas, 

sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do 

feito (art. 485 do CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006099-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006099-82.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE FRANCISCO PIRES Vistos. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, requisitos necessários para análise da 

inicial. 2. Verifico ainda, a ausência dos atos constitutivos da parte autora. 

3. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias 

para sanar as irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (CPC, art. 290) e extinção do feito sem julgamento do mérito 

(art. 485, inciso I do CPC). 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. . 
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(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005924-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005924-88.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CRISTIANO 

FELIPE DA CRUZ ARAGAO VASCONCELOS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que o Aviso de Recebimento retornou 

com o motivo “AUSENTE”. Na sequência, juntou instrumento de protesto, 

contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido. 4. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Além disso, deixou de 

juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para apreciação do pedido. 6. Dessa 

maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sane as irregularidades apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de extinção (CPC, art. 321, parágrafo único 

c/c art. 485). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005828-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005828-73.2020.8.11.0002; AUTOR(A): ELZA DE OLIVEIRA CANDIDO - 

ME REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Cuida-se de pedido da parte 

autora requerendo a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 2. Pois 

bem. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo 

com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 3. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 4. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 5. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 6. No caso dos autos, verifico que a parte autora se 

trata de pessoa jurídica, de modo que sua condição financeira deve ser 

comprovada mediante a apresentação de balancete da empresa. 7. A 

jurisprudência tem firmado entendimento que para que a pessoa jurídica 

faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar sua impossibilidade 

de arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 8. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa 

jurídica não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, a não ser em 

caráter excepcionalíssimo, uma vez demonstrada sua impossibilidade de 

arcar com as custas processuais, por documentos idôneos, dentre os 

quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras provas que 

demonstrem seu estado de real dificuldade econômico-financeira. 2. É de 

ser concedido o benefício da gratuidade da justiça quando os documentos 

acostados aos autos levam à conclusão de que o postulante não tem 

condições de satisfazer as custas processuais e os honorários 

advocatícios, a não ser em prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes 

da Câmara. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059195578, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 

10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 9. Assim, oportuno à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove sua condição de 

hipossuficiência financeira, nos termos acima alinhavados, sob pena de 

indeferimento de cancelamento da distribuição e extinção do feito (art. 290 

c/c art. 485, III, ambos do CPC). 10. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005923-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TADEU DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005923-06.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CARLOS 

TADEU DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 583 de 587



comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, 

apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, 

verifico que o Aviso de Recebimento retornou com o motivo “NÃO EXISTE 

NUM.”. Na sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir 

os meios de notificação pessoal, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido. 4. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida 

a notificação por edital do devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, 

parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode ser feita sem que antes 

tenha o credor buscado dar ciência pessoal daquele mediante 

correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 

2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 16/03/2015). 5. Além disso, deixou de juntar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, requisitos 

necessários para apreciação do pedido. 6. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de extinção (CPC, art. 321, parágrafo único c/c art. 485). 7. 

Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005778-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DOS SANTOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005778-47.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: HIGOR 

DOS SANTOS COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005763-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS MENDES OAB - SP399666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005763-78.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BENEDITO JOSE DE ARRUDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tratando-se de feito de natureza 

eminentemente cível, redistribuam-se os autos a uma das varas cíveis 

desta comarca 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005724-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMINDO SEBBA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005724-81.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ARMINDO SEBBA FILHO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial via correspondência, a mesma retornou 

por 03 (três) vezes com o motivo “AUSENTE”. Dessa forma, verificou-se 

que a instituição financeira não juntou nenhum instrumento que comprove 

os meios de notificação pessoal, de modo que não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art. 2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Às providências. . (assinado 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005736-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTHISSALEM DA SILVA ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005736-95.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARTHISSALEM DA SILVA ARANTES Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico a ausência dos atos 

constitutivos da parte autora. 2. Dessa maneira, oportunizo a parte autora, 

no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade apontada, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 485, inciso I, do CPC). 3. Intime-se. 

Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002741-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002741-51.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON 

MARTINS DE MOURA Vistos. 1. A parte autora veio aos autos requerendo 

a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC (Id 25712951). 

Todavia, a presente ação já fora extinta sem julgamento do mérito, 

conforme sentença prolatada no Id 10602922. 2. Diante do exposto, o 

Recurso de Apelação interposto pelo autor resta prejudicado (Id 

10968624). 3. Após o trânsito em julgado da sentença, encaminhem-se os 

autos ao arquivo. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011134-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ADRIELLY DOS SANTOS PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1011134-91.2018.8.11.0002 AUTOR(A): SONIA ADRIELLY DOS SANTOS 

PROENCA REU: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Consignação em 

Pagamento proposta por SONIA ADRIELLY DOS SANTOS PROENÇA em 

face de FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte 

autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, informando a 

liquidação do contrato e consequente perda de objeto (Id 26486854). 3. 

Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência (Id 

27206717). 4. Pois bem. Uma vez quitado o contrato, perde-se o objeto da 

ação de consignação em pagamento, ensejando à extinção do feito. 5. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 6. Expeça-se 

o alvará para levantamento de eventuais valores depositados nos autos 

na conta informada pelo autor (Id 26486854). 7. Custas pagas na 

distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

9. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005992-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005992-38.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSE FRANCISCO PIRES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de JOSÉ FRANCISCO PIRES, 

ambos devidamente qualificados na exordial. 2. Pois bem. Analisando os 

autos, observo que tramitam neste juízo duas (02) ações que guardam 

entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo certo, 

ainda, que o feito de nº. 1006099-82.8.11.0002 fora distribuído na mesma 

data, com diferença apenas de algumas horas. 3. Nesse passo, os §§ 2.º 

e 3.º, do art. 337, do Código de Processo Civil definem o instituto da 

litispendência, que nada mais é do que a identidade entre os três (03) 

elementos da ação. 4. Sendo cediço que, quando as ações são idênticas, 

possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, 

não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção 

da mais recente. 5. Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- 

Considerando a existência de manifesta identidade de partes, pedidos e 

de causa de pedir exsurge a relação de litispendência entre as Ações na 

forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, 

preliminar de litispendência alegada pela Apelada nesta fase recursal 

acolhida no que concerne à extinção do feito sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inc. V do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e julgar extinto sem resolução 

de mérito, nos termos do voto da Relatora. (TJCE – AP 

01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado – Relatora Vera 

Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 6. Vale ressaltar, que o juiz 

conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme se depreende da 

leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 7. Portanto, diante da ocorrência da 

litispendência, JULGO EXTINTO o presente sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 8. Sem custas. 9. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos. 10. Intime-se. 11. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006696-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR FERNANDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 6 9 6 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADAIR 

FERNANDES PEREIRA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão, 

cujas partes foram devidamente qualificadas nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a 

intimação da parte requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, 

diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007726-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007726-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: C. TONDIN TRANSPORTES - EPP Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em 

face de TRANSPORTES T G LTDA – ME (C. TONDIN TRANSPORTES – 

EPP), ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora veio 

aos autos informar que o acordo fora integralmente cumprido, requerendo 

a extinção do feito (Id 25442653). 3. Pois bem, diante do informado na 

petição supracitada, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, 

b, do Código de Processo Civil. 4. Custas processuais pagas na 

distribuição e honorários conforme pactuado. 5. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 6. Intimem-se. 7. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008301-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MARCHETE DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008301-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIANA MARCHETE DUARTE 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão, cujas partes foram 

devidamente qualificadas nos autos. 2. A parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação. 3. Desnecessária a intimação da parte 

requerida, visto que sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, 

para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008082-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELAINE APARECIDA VASCONCELOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008082-53.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: HELAINE APARECIDA 

VASCONCELOS MAGALHAES Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão, cujas partes foram devidamente qualificadas nos autos. 2. A 

parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

6. Custas pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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