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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000035-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1000035-67.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 21.239,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou 

anulação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: CARMELITA 

RENHIO XAVANTE Endereço: ALDEIA, S/N, DOIS GALHOS, NOVA 

NAZARÉ - MT - CEP: 78638-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Endereço: CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ 

CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA 100, 

ANDAR 9, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestarem-se requerendo o que entender de direito, nos 

termos do acórdão 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. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 2 de 

março 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000092-17.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE STEFANELLO DE AZEVEDO ALVES OAB - RS83206 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. D. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JEAN PAULO LEÃO RUFINO PROCESSO n. 

1000092-17.2020.8.11.0021 Valor da causa: R$ 8.612,50 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

JOECI CHRISTMANN Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

WALTER BALDUR DURR Endereço: Rua 11, 955, Guarujá, ÁGUA BOA - 

MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito, nos termos da decisão 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. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). ÁGUA BOA, 2 de 

março 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000202-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000202-84.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por DOMINGA REBOTSI’Õ em face de BANCO BMG S/A, ambos 

qualificados no processo em epígrafe. Após regular trâmite processual, as 

partes compuseram acordo acerca do objeto desta demanda, requerendo 

a homologação e consequente extinção do feito (id. 19975109). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

A presente demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que 

se revela cabível às partes firmarem acordo (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi 

firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o 
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art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. 1 – Ante 

o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes (id. 19975109), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o 

art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 2 – Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. 3 – Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001534-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1001534-23.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais 

ajuizada por PETSI E O XAVANTE em face de BANCO BMG S/A, ambos 

qualificados no processo em epígrafe. Após regular trâmite processual, as 

partes compuseram acordo acerca do objeto desta demanda, requerendo 

a homologação e consequente extinção do feito (id. 20223030). Vieram os 

autos conclusos. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

A presente demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que 

se revela cabível às partes firmarem acordo (judicial ou extrajudicial). Em 

análise à composição firmada entre as partes, denota-se que a avença foi 

firmada em observância à validade do negócio jurídico, como estabelece o 

art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este Juízo. 1 – Ante 

o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada 

entre as partes (id. 20223030), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE o processo, a teor do que dispõe o 

art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 2 – Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. 3 – Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001326-05.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INARA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

NEUSA CARVALHO DE QUADROS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 2ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JEAN PAULO LEAO RUFINO PROCESSO n. 

1001326-05.2018.8.11.0021 Valor da causa: R$ 143.228,89 ESPÉCIE: 

[Acessão]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

BANCO DO BRASIL SA, Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, setor 

bancário sul, edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 

POLO PASSIVO: INARA CARVALHO DE QUADROS, Endereço: RUA 29, 

777, QD 172, LT 05, GUARUJÁ, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 e 

NEUSA CARVALHO DE QUADROS, Endereço: RUA 8, ESQUINA COM A 

RUA 7, PC CB BRASIL, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 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 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CEJUSC Data: 02/04/2020 Hora: 15:30 (MT) 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ÁGUA BOA, 2 de março 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002141-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ARNOLDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002141-65.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 
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Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 
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relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] 

Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina 

diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos 

transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves 

de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e 

anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 

2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 

ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 

quando se tratar de: III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum. [3] Interesses difusos 

e coletivos esquematizado. Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade. Rio de Janeiro: Editora Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 

(Esquematizado). Pag. 31. [4] Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor: Parte processual, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. 

Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando 

a responsabilidade do réu pelos danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 

97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela 

vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 

82. Parágrafo único. (Vetado). Art. 98. A execução poderá ser coletiva, 

sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as 

vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de 

liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A 

execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de 

liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em 

julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da 

sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da 

ação condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de 

concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 

7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos 

individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência 

no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a 

destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 

24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de 

segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na 

hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para 

responder pela integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de 

um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a 

gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a 

liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto 

da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 

24 de julho de 1985. [6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 

2010, p. 101. [7] Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000202-16.2020.8.11.0021
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ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EMBARGANTE)

EURIPEDES BORGES VIEIRA (EMBARGANTE)

EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO (EMBARGANTE)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA OAB - GO46003 (ADVOGADO(A))

DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA OAB - GO47429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000202-16.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIMEM-SE os autores (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstrem os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena 

de indeferimento do pedido. Para tanto, devem colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias; (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de renda de 

pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI do local de seu domicílio. 2 – 

Com a juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA o segredo 

de justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, 

submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – 

Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000203-98.2020.8.11.0021
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ADILSON BRAS PESSIM BORGES (EMBARGANTE)

ERIDA MENDES DE MORAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA OAB - GO46003 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000203-98.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIMEM-SE os autores (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstrem os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena 

de indeferimento do pedido. Para tanto, devem colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias; (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de renda de 

pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI do local de seu domicílio. 2 – 

Com a juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA o segredo 

de justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 1349343/SP, 

submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3 – 

Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-04.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RE AWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000261-04.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Em consulta ao sistema “PJE” 

(Processo Judicial Eletrônico), o autor ajuizou a seguinte demanda em face 

do mesmo réu “Banco Bradesco S/A”, PJE n. 1000262-86.2020.8.11.0021 

e 1000263-71.2020.8.11.0021, distribuídas para este 2º Juízo de Água 

Boa/MT. Ao compulsar a petição inicial da demanda acima mencionada, 

inclusive, o processo em análise, verificou-se que se trata de pretensões 

de declaração de nulidade de negócio jurídico cumulado com repetição de 

indébito e indenização por danos morais. Portanto, todas as demandas 

foram propostas pelo mesmo autor e em face do mesmo réu. A causa de 

pedir remota (mediata) também se afigura idêntica, isso porque discutem a 

validade de negócio jurídico formulado entre autor e réu com o mesmo 

fundamento. Alega o demandante que firmou um contrato de empréstimo 

consignado com a instituição financeira ré, porém, devido ao fato de o 

autor não ser alfabetizado, o referido instrumento particular firmado não 

seria válido, tendo em vista a necessidade de instrumento público, ou 

ainda, firmado por meio de assinatura a rogo com a subscrição de suas 

testemunhas. Portanto, nota-se a existência de identidade de partes e 

causa de pedir remota (mediata). Não há litispendência entre tais 

processos apenas em razão da diversidade de contratos. Nessa senda, 

há conexão entre tais demandas que devem ser reconhecidas por este 

Juízo. Aliás, o reconhecimento de conexão disposto no art. 55, caput do 

Código de Processo Civil[1] não implica necessariamente que a conexão 

se dê em relação aos seus dois elementos, quais sejam, causa de pedir 

próxima (imediata) e causa de pedir remota (mediata), bastando apenas a 

identificação em um deles. Assim, conforme o art. 55 do CPC, haverá 

conexão se 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou 

a causa de pedir, seja ela próxima ou remota. Em sentido análogo, segue 

trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, na condição de Presidente do 

Colendo Supremo Tribunal Federal que, ao analisar a existência de 

eventual conexão recursal, assim elucidou: “(...) MONIZ de ARAGÃO, 

reavivando a conhecida tese de PESCATORE sobre conexão, sublinha 

que, “ para que esta se caracterize [conexão] é indiferente que os 

elementos ‘comuns’ sejam, ou não, idênticos. Tanto poderá ocorrer 

identidade entre um, ou dois deles, como poderá dar-se de serem 

‘comuns’, isto é, semelhantes. A comunhão, ou semelhança, pode levar à 

identidade parcial. Assim é que são ‘comuns’ as ‘ações’ se em uma delas a 

causa petendi mediata for a mesma, embora seja diversa a causa petendi 

imediata. O mesmo acontecerá se o pedido mediato for idêntico, conquanto 

o pedido imediato seja diverso. Nesses casos haverá identidade, em parte, 

e semelhança ocorrerá quanto ao todo.” (Conexão e ‘tríplice identidade’. In: 

Ajuris, v. 10, n. 28, p. 72-80, jul. 1983. De fato, a existência de conexão 

entre duas ou mais ações define-se à luz dos pedidos e das causas de 

pedir, e não, da identidade de partes, a qual somente releva para a análise 

de litispendência, consoante a regra do art. 103 do CPC. NELSON NERY JR 

e ROSA M. A. NERY relembram: “A igualdade de todos os componentes da 

causa de pedir (próxima e remota) é exigida para a configuração de 

litispendência ou coisa julgada, que se caracterizam quando há duas ou 

mais ações idênticas (CPC 301 § 2.°). Uma ação só é idêntica à outra se 

contiverem ambas as mesmas partes, o mesmo pedido (mediato e 

imediato) e a mesma causa de pedir (próxima e remota).” (Código de 

processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 7.ª edição, rev. e ampl.. São Paulo: RT, 2003, pág. 504). Cumpre 

sobretudo cotejar as causas de pedir dos dois feitos, para dar logo pela 

existência de conexão com base em que "constitui-se a causa petendi do 

fato ou do conjunto de fatos a que o autor atribui a produção do efeito 

jurídico por ele visado." (BARBOSA MOREIRA. O Novo processo civil 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 15-16). É certo que doutrina 

usa distinguir causa de pedir (i) remota (razão mediata do pedido) e (ii) 

próxima (razão imediata do pedido), mas sustenta que haverá conexão 

ainda que, entre as ações, seja comum a causa de pedir, quanto a uma ou 

outra espécie. Na hipótese, a causa de pedir mediata é idêntica em ambos 

os processos, qual seja, a discussão sobre ilegalidades praticadas pelo 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo em concurso público para o ingresso 

na carreira da magistratura daquele Estado. 3. Diante do exposto, 

determino a redistribuição do feito ao Min. AYRES BRITTO. Publique-se. 

Brasília, 17 de novembro de 2011. Ministro Cezar Peluso Presidente (AI 
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803075 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 17/11/2011, publicado 

em DJe-225 DIVULG 25/11/2011 PUBLIC 28/11/2011)” (Grifo nosso) 

Portanto, este Juízo RECONHECE a conexão entre esta demanda e o PJE 

n. 1000262-86.2020.8.11.0021 e 1000263-71.2020.8.11.0021, devendo 

ser reconhecida a competência desta 2ª Vara de Água Boa/MT por 

prevenção, visando conferir celeridade aos processos e evitar decisões 

conflitantes no que concerne aos fundamentos jurídicos que possam ser 

levada a efeito na causa de pedir remota. 3 – PROMOVA-SE a 

reunião/vinculação dos processos a esta demanda. 4 – Sendo realizada a 

providência acima, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito [1] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000262-86.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RE AWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000262-86.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000261-04.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000263-71.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RE AWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000263-71.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Este Juízo RECEBE a 

petição inicial, tendo em vista o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 319 do Código de Processo Civil. 2 – Diante do reconhecimento de 

conexão por este Juízo no PJE n. 1000261-04.2020.8.11.0021, este Juízo 

DETERMINA a associação desta demanda ao referido feito. 3 – Realizada 

todas as associações consignadas REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002135-58.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 
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identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Destarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 9 de 575



certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] 

Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina 

diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos 

transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves 

de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e 

anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 

2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 

consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 

ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida 

quando se tratar de: III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum. [3] Interesses difusos 

e coletivos esquematizado. Adriano Andrade, Cleber Masson, Landolfo 

Andrade. Rio de Janeiro: Editora Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 

(Esquematizado). Pag. 31. [4] Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor: Parte processual, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. 

Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando 

a responsabilidade do réu pelos danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 

97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela 

vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 

82. Parágrafo único. (Vetado). Art. 98. A execução poderá ser coletiva, 

sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as 

vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de 

liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A 

execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de 

liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em 

julgado. § 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da 

sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da 

ação condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de 

concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 

7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos 

individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão preferência 

no pagamento. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a 

destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 

24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de 

segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na 

hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para 

responder pela integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de 

um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a 

gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a 

liquidação e execução da indenização devida. Parágrafo único. O produto 

da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 

24 de julho de 1985. [6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 

2010, p. 101. [7] Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000251-57.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE o embargante (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa jurídica); (ii) últimas 03 (três) Declarações de 

Informações Econômicas e Sociais (DIPJ); (iii) declaração de bens no CRI 

do local de seu domicílio. 2 – Com a juntada dos documentos acima, este 

Juízo DETERMINA o segredo de justiça desta demanda, nos termos do 

Recurso Especial n. 1349343/SP, submetido a julgamento sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. 3 – Em tempo, preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil[2] a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320[3] do mesmo diploma instrumental. 4 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias complemente a petição inicial a fim de colacionar aos autos 

procuração, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 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. [3] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000005-32.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – ACOLHE-SE o 

requerimento contido na petição de evento n. 16607390. As diligências 

visando à localização da parte, a princípio, são de responsabilidade do 

autor da demanda. Contudo, estando ao alcance do magistrado sistemas 

de buscas e pesquisas informatizadas, visando à efetividade do feito e em 

atendimento ao art. 6º do CPC[1]. Assim, DETERMINA-SE que seja 

efetuada busca do endereço do executado no sistema SIEL da Justiça 

Eleitoral e BACENJUD. 2 – Havendo localização de novo endereço, 

CUMPRA-SE integralmente o ato jurisdicional exarado no Id n. 11595679. 3 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva.
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WILSON FERREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GRACIANO CORDEIRO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000169-26.2020.8.11.0021 DESPACHO Trata-se de ação de 

rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada 

por WILSON FERREIRA ALVES em face de WILSON GRACIANO 

CORDEIRO. Preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] a 

possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320[2] do 

mesmo diploma instrumental. O requerente ingressou com a presente 

demanda visando a rescisão contratual de um contrato entabulado com o 

requerido. Contudo, a rescisão do presente contrato aparentemente 

gerará o rompimento do contrato entabulado no evento n. 28718250. 1 – 

Dessa forma, no que tange ao polo passivo indicado, INTIME-SE o autor 

para que no prazo de 15 (quinze) dias complemente o polo passivo da 

demanda com os litisconsortes passivos necessários, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 2 – Decorrido o prazo, venham os autos 

CONCLUSOS para análise do pedido de tutela de urgência. 3 – DEFERE-SE 

o benefício da justiça gratuita a parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. [2] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001854-73.2017.8.11.0021
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EDUARDO ANTONIO DE CAMARGO FRANCO (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da Carta 

Precatória de Citação expedida nos autos (ID nº 29504250) para as 

devidas providências no seu cumprimento junto ao Juízo Deprecado, 

comprovando nos autos sua distribuição.

Sentença
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Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001680-30.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação civil 

pública de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela 

proposta pelo MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO agindo 

em favor de FLÁVIA PEDZÉRE RUDZANEIEDI, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE ÁGUA BOA/MT, todos qualificados no 

encarte processual, visando, em síntese, o tratamento de saúde descrito 

na inicial. Com a inicial vieram documentos. A tutela antecipada foi 

concedida (Id. 16563763), oportunidade em que foi determinada a 

intimação dos requeridos para cumprimento da liminar deferida, bem como 

a citação para apresentar contestação. Realizados alguns atos 

processuais, sobreveio informação de que o paciente faleceu no dia 

20.11.2018, consoante informação no evento n. 20041869. Vieram os 

autos conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a paciente faleceu no 

dia 20.11.2018, de modo que a pretensão deduzida neste processo 

perdeu o seu objeto, consistente na obrigação em face da entidade 

pública ré na disponibilização de unidade de terapia intensiva, que tinha 

como finalidade o restabelecimento de sua saúde. Em decorrência disto, o 

processo em tela não se revela mais útil para o fim inicialmente proposto, 

tendo em vista a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, 

tendo em vista a perda superveniente do interesse processual, JULGA-SE 

EXTINTO este processo sem a resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, IX do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas necessárias. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PROTAZIO BRUNO GALLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000329-22.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por PROTAZIO BRUNO GALLE em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma que a parte 

autora preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com 

a exordial, vieram os documentos. A petição inicial foi despachada no 

evento n. 12099174. Citado, o réu apresentou contestação (Id n. 

12778639). Réplica apresenta em Id n. 14491706. Decisão saneadora (Id 

n. 17612234). Termo de audiência de instrução e julgamento (Id n. 

19427307). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Não havendo 

preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

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

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 

referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade no evento n. 12015643. No que tange à 

qualidade de segurado, nota-se que o autor, colacionou documentos 

indicando o início de prova material quanto ao tempo de atividade em que 

labora sob regime de economia familiar pelo tempo de carência do 

benefício, correspondente a 180 (cento e oitenta meses), conforme o art. 

142 da Lei n. 8.213/91. O início de prova material acostada aos autos 

consiste nos seguintes documentos: i)certidão de ocupação do INCRA, ii) 

declaração de ocupação, iii) notas fiscais de produtor. Os referidos 

documentos são datados no período da carência do benefício. Além disso, 

a prova testemunhal produzida em audiência corrobora a afirmação de 

trabalho rural no período descrito na petição inicial. Enfim, no caso 

concreto, a instrução demonstrou que o autor exerceu o trabalho rural, na 

forma de regime de trabalhador rural em regime de economia familiar por 

período correspondente ao tempo de carência do benefício, conforme 

depoimento das testemunhas, bem como o início de prova material 

produzido. Nesse sentido, é a jurisprudência: SÚMULA nº 14 da TNU - 

Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 
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início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício. SÚMULA N. 34 da TNU - Para fins de comprovação 

do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo 

à época dos fatos a provar. Em que pese à parte requerida afirmar em sua 

contestação que a parte autora exerceu atividade urbana, conforme 

documento do CNIS, nota-se que foi por curto período, o que não afasta 

por si só a sua condição de rurícola, uma vez que a legislação 

previdenciária admite o exercício de atividade rural de forma descontínua. 

Desta forma, a parte autora faz jus ao recebimento de um salário-mínimo, 

tal como preceitua o artigo 143 da Lei de Benefícios. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do 

autor nos seguintes termos: a) o nome do segurado: PROTAZIO BRUNO 

GALLE b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário; c) a renda mensal atual: salário-mínimo d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença. f) 

período a ser considerado como atividade rural: (15 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91). Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora e correção monetária deverão incidir com base no Manual de 

Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal. Além 

disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, este no percentual de 10% (dez por 

cento), sobre o valor atualizado da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. 

É certo que a autarquia ré detém imunidade recíproca constitucional, razão 

pela qual não há incidência de taxa judiciária. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001700-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001700-21.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de ADILLIO FREIRE DE OLIVEIRA, ambos qualificados no encarte 

processual. Realizados alguns atos processuais, a parte autora requereu 

a desistência da demanda, como se pode notar no evento n. 18432871. É 

o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o 

requerente informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em 

vista do princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo 

sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

PROCEDA-SE o levantamento de eventual constrição na hipótese deste 

Juízo ter determinado qualquer medida restritiva. Com fundamento no art. 

90 do CPC, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 02 de março de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR GALLE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Processo: 1001467-87.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ADMAR 

GALLE RÉU: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. CONEXÃO Antes de adentrar nas questões 

preliminares e no mérito, deve ser aplicado ao presente caso o disposto 

no art. art. 55, §3º do CPC, em relação aos autos de número 

1001466-05.2019.811.0021. É inegável a evolução alcançada em nosso 

sistema jurídico com o Novo Código de Processo Civil. Dentre as quais, 

merece destaque, por aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no 

artigo acima mencionado, in verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento 

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 

conexão entre eles. Referida norma dispõe sobre regra de conexão mais 

flexível no processo civil. Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A 

conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as 

relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica 

estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas 

relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou 

preliminariade […]. Tratando-se das mesmas partes e mesma causa de 

pedir, mas inseridos em uma mesma relação jurídica deve-se determinar a 

reunião dos feitos através da CONEXÃO como forma de evitar decisões 

conflitantes. Desta forma impõe-se a CONEXÃO entre as demandas 

1001467-87.2019.8.11.0021 e 1001466-05.2019.811.0021 a fim de evitar a 

possibilidade de prolação de sentenças contraditórias. PRELIMINAR DA 

INCOMPETENCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA No que tange a preliminar de 

incompetência em razão da matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora 

são Procedentes. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de falha na prestação de serviços da requerida que deixou 

de promover o necessário restabelecimento de energia elétrica na 

propriedade do autor em que pese à existência de diversas reclamações, 

tendo o autor que contratar serviço particular para a manutenção e 

reestabelecimento do fornecimento. 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 suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC/2015. E esta em sede de sua defesa argumentou ausência de 

comprovação de falta de fornecimento de energia, e ao mesmo tempo 

admite a interrupção do fornecimento em razão de intervenção 

emergência, argumentando ainda pelo ausência de responsabilidade. 

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante 

demonstra diversos protocolos de pedido de atendimento em IDs de n.º 

21823759, 21823761, 21823764 e 21823765, bem como apresenta em ID 

n.º 21823766 Nota Fiscal referente a serviço contratado de terceiros para 

o reestabelecimento do fornecimento de energia. Desta feita, evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destaco 

que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 
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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.” 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 a 

Energisa se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: "RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. 

EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou incontroverso nos 

autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005607510 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015) (destaquei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código 

Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, 

restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Fica evidente nos autos ainda que o reclamante teve 

o custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com serviços de terceiros 

para reparo (ID. 21823766), devendo a reclamada ressarcir ao reclamante 

o valor gasto. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por ADMAR 

GALLE em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 0 DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da sentença, bem como CONDENO ainda 

a reclamada ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título 

de danos materiais, atualizado pelo IGP-M/FGV desde a data do dispêndio 

financeiro e juros de 1% ao mês desde a data da citação. Proceda a 

secretaria a baixa do restritivo de crédito objeto da presente demanda via 

sistema SERASA-JUD. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002104-38.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BADIAS ELOI BIBERG (AUTOR(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))

 

SENTENÇA Processo: 1002112-15.2019.8.11.0021. AUTOR(A): BADIAS 

ELOI BIBERG RÉUS: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, nos termos do art. 330, 

I, do CPC razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. O Processo deve 

ser extinto no estado em que se encontra. Trata-se de Ação de 

Responsabilidade Civil proposta por Badias Eloi Biberg em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., onde se requer a 

condenação em danos emergentes, lucro cessante, Pois bem. O valor 

dado à causa objeto da presente supera o limite previsto no artigo 3º, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, de quarenta salários mínimos, danos morais e 

indenização por tempo perdido, sendo atribuída à causa o valor de R$ 

70.211,00 (setenta mil, duzentos e onze reais). É valido destacar que a 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo. De 

acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação;” Assim, sendo incontestável que a análise do caso passa 

pela apreciação do valor global do veiculo objeto desta, e que este supera 

o teto dos Juizados Especiais, impondo a extinção do feito, pela 

incompetência. “JECCMT-002811) RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

VALOR DO DÉBITO EM DISCUSSÃO SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A parte autora deverá observar prescrição da norma 

processual, quando do ajuizamento da ação, inclusive quando da 

atribuição ao valor da causa, para o fim de fixação da competência, 

observando ao disposto no art. 3º, I, da Lei 9.099/95. Tratando-se a ação 

de declaração de inexistência de débito com valor de débito em discussão, 

superior ao teto dos Juizados Especiais, o valor da alçada deve ser 
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respeitado. (Recurso Cível Inominado nº 772/2011, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. José Zuquim Nogueira. j. 

29.06.2011, unânime, DJe 01.07.2011).” Portanto, sobressai a 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem julgamento de mérito. ANTE O EXPOSTO, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito na forma do art. 485, IX do CPC. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INES ANASTACIA WEBER (INTERESSADO)

FERNANDO LUCIANO WEBER (INTERESSADO)

EDELMAR OLIVIO WEBER (INTERESSADO)

CAMILA MACEDO DE JESUS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA SHOPPING LTDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000658-97.2019.8.11.0021 AUTOR(A): 

FERNANDO LUCIANO WEBER, CAMILA MACEDO DE JESUS, INES 

ANASTACIA WEBER e EDELMAR OLIVIO WEBER RÉU: ARAGUAIA 

SHOPPING LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Compulsando os autos, verifica-se 

que o reclamado não compareceu a audiência de tentativa de conciliação 

e nem apresentou sua peça de contestação, embora tenha sido 

devidamente citado à movimentação de ID nº. 19953454, no entanto, 

deixou de apresentar sua necessária peça de defesa. Desta forma, deve 

ser imposto os efeitos da REVELIA, com o imediato julgamento da causa, 

nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia 

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. Passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são 

Parcialmente Procedentes. Como se viu nestes autos, o caso se refere à 

indenização por danos morais e materiais formulados pelos Reclamantes, 

visando serem ressarcidos dos prejuízos causados pelo furto de seus 

pertences do veículo que encontrava-se estacionado dentro do perímetro 

de segurança do referido estabelecimento enquanto realizava compras, 

além dos prejuízos de natureza moral, causado por tal situação e pela 

recusa da ré ao ressarcimento dos danos. Pois bem. A análise da 

responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 

(quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de 

causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por 

fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. Da 

análise dos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado o fato 

da parte Reclamante ter tido os pertences de seus veículos furtados 

quando este encontrava-se no interior do estabelecimento 

(estacionamento) disponibilizado pela parte Reclamada, enquanto 

realizava suas compras. Nesse contexto, atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte Reclamada e da 

exemplaridade, eis que o reclamado, tem o dever de guarda e vigilância, 

tornando-o civilmente responsável pelos furtos e danos ocorridos no 

interior de seu estabelecimento, isso já pacificado pelo Colendo STJ, 

conforme súmula 130 daquele Sodalício que diz: A empresa responde 

perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorridos em 

seu estacionamento. (negritei e destaquei). A prestação de segurança 

aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade 

comercial desenvolvida pelas lojas de departamentos, hipermercados, 

como também pelos shoppings centers, porquanto a principal diferença 

existente entre estes estabelecimentos e os centros comerciais 

tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a 

realização de compras e afins, capaz de induzir e conduzir o consumidor 

a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas. 

Por ser a prestação de segurança e os riscos ínsitos à atividade de tais 

comerciantes a responsabilidade desses por danos causados aos bens 

ou à integridade física do consumidor é claramente dessas empresas. 

Portanto, àqueles que disponibilizam uma atividade, seja de qualquer ramo 

sua abrangência, visando auferir proveito da organização do 

empreendimento, proporcionando àqueles que o frequentam lazer, 

segurança e estacionamento privativo, que poderá ser gratuito ou não, 

permanece o cliente na crença falsa de gozar de maior comodidade e 

segurança, em regra, oferecida no sentido de captar a clientela, 

constituindo-se em diferencial a ensejar benefício econômico direto ao 

fornecedor, motivo pelo qual justifica-se que arque com o ônus correlato, 

in casu, decorrente da responsabilidade objetiva pela falha na prestação 

do serviço - artigo 14, do CDC. Demais disso, tal situação trata-se ainda, 

de relação de consumo lato sensu, ficando bastante caracterizado o 

defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor 

por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. Como decorrência 

da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa 

se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, 

será responsabilizado, como ocorreu no presente caso. Importante se 

diga que resta também assentado pela jurisprudência que mesmo quando 

a empresa não tem relação com o fornecimento de serviços de guarda e 

segurança, há o dever de cuidado, conservação e vigilância dos veículos 

deixados sob sua responsabilidade no estacionamento privativo, seja a 

titulo gratuito ou oneroso. Neste sentido: O supermercado, que constrói 

estacionamento privativo e dele se utiliza com a forma de atrair clientela 

para aumentar seu faturamento, assume com o cliente uma obrigação de 

permitir que ele estacione ali o seu automóvel e vá, despreocupadamente, 

efetuar suas compras no supermercado. E irrelevante o fato de ser 

gratuito o estacionamento, porque o pagamento se faz por via indireta, 

através da compra de mercadorias. Trata-se, pois, de contrato oneroso, 

cabendo sem dúvida ao supermercado o dever de vigilância e o dever de 

guarda.(AP. 40.300, 7~ Cam., ReI. Des. DÉCIO CRETTON) Referido 

entendimento revela uma importante conclusão: o fato de terceiro, 

consubstanciado no furto do veículo, não é tido pela jurisprudência como 

causa de exclusão da responsabilidade da empresa. Nesta seara, tem-se 

que, em caso de furto e de assalto à mão armada, ou mesmo de 

“seqüestro-relâmpago”, surgirá uma situação de flagrante desigualdade 

entre pessoas que se encontram em uma mesma situação jurídica, qual 

seja, a de serem frequentadoras de um estabelecimento comercial que 

ofereça serviço de estacionamento. Entendo que o fato ocorrido poderia 

ser evitado, se o estabelecimento comercial tomasse as providências 

cabíveis como segurança em número suficiente, rondas periódicas, uso 

de pessoal treinado que desencoraje a ação dos marginais, etc... Desta 

forma, delineando-se os contornos do dever jurídico de guarda e 

vigilância, define-se a responsabilidade dos comerciantes em reparar o 

dano, visto que, ao serem os seus estacionamentos considerados 

presumivelmente seguros, tornam-se responsáveis pela integridade do 

bem, assim como pela integridade física da pessoa. E porque, no caso, a 

situação a que foram expostos os autores ultrapassou, em muito, meros 

incômodos da vida cotidiana é que se tem como configurado o dano moral, 

pois de tudo decorreu grave risco de vida - situação capaz de alterar a 

higidez psíquica de qualquer pessoa. Em nosso direito, como na maioria 

dos países civilizados, a honra das pessoas é tutelada principalmente na 

via criminal. No plano da responsabilidade civil, aproveita-se, em linha de 

princípio, o exame dos requisitos dos crimes contra a honra feita pela 

doutrina e jurisprudência penal. Não assiste razão a parte ré quando diz 
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sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Por oportuno, é de se salientar que o 

prejuízo material e moral experimentado pelo Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade, sem permitir aos Reclamantes o enriquecimento sem causa. 

No tocante aos danos materiais, entendo que devem ser indeferidos, haja 

vista que não há prova segura quanto à existência dos itens cujo 

reembolso é pretendido e que se encontrariam no interior do veículo. Com 

efeito, embora relacionados no boletim de ocorrência não perfaz 

verossímeis a existência daqueles que não foram apresentadas as 

respectivas notas fiscais ou outro elemento de prova a corroborar. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FERNANDO 

LUCIANO WEBER, CAMILA MACEDO DE JESUS, INES ANASTACIA WEBER 

e EDELMAR OLIVIO WEBER em desfavor da ARAGUAIA SHOPPING para 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

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

anotações necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SEBASTIAO DE LIMA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Processo: 1000918-77.2019.8.11.0021. AUTOR(A): VITOR 

SEBASTIÃO DE LIMA PERES RÉUS: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos verifico que a parte Reclamante requereu a 

extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na certidão da 

movimentação Id. nº 25248640. Desnecessária a anuência da parte 

reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Desnecessária a intimação das 

partes, vez que não há interesse recursal algum, já que a própria parte 

autora requereu a desistência em questão, e não há a necessidade, como 

já referido, de a parte ré manifestar-se pela concordância. Diante do acima 

exposto, nos termos do artigo 486, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – 

FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 

6719573, e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-72.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERMEZINA PRADO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (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))

 

SENTENÇA Processo: 1000789-72.2019.8.11.0021 AUTOR(A): ERMEZINA 

PRADO NERY RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A preliminar de 

Carência da Ação – Falta de Interesse Processual da autora, em razão da 

ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada em razão do Princípio da 

Inafastabilidade da Jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são Procedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

ERMEZINA PRADO NERY em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora vivo/SA há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir e 

com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, o 

Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 37,99 (trinta e sete 

reais e noventa e nove centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta 

ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que 

começou a receber faturas em valores mais elevados do que o 

contratado, chegando a pagar até é R$ 61,77 (sessenta e um reais e 

setenta e sete centavos), como pode se observar da fatura colacionada 

em ID de n.º19710098, pág. 03, valor esse acima do contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela manutenção do plano 

inicialmente contratado, cancelamento de seguro proteção premiada e pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 
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razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes (ID 19709328) e panfletos 

(ID 19709327) de lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a 

venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na 

região, induzindo assim o consumidor em erro. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não 

atestam a existência de sinal 4G, ao contrário do amplamente propagado 

por meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve 

atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento 

contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da Reclamante LEONILDA 

WAGNER em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. para CONDENAR a 

empresa Reclamada por danos morais no valor de R$ 2.000 (dois mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a 

Reclamada proceder com a alteração do plano da Reclamante para a 

modalidade Pré-Paga. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Nos termos do 

art. 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos, a decisão proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as 

disposições constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS MARIA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (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))

 

SENTENÇA Processo: 1001335-30.2019.8.11.0021.4 AUTOR(A): LAIS 

MARIA CARVALHO SILVA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A 

preliminar de Carência da Ação – Falta de Interesse Processual, em razão 

da ausência de comprovação de que houvera a tentativa de resolução 

administrativa da demanda, deve ser rejeitada frente ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição 

Federal, neste sentido: DECISÃO: ACORDAM os Julgadores integrantes da 

8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de agravo de 

instrumento, nos termos do voto do Relator. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

DECISÃO INDEFERINDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA PRETENDIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E 

DE ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO REALIZADA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA NEGATIVA 

- DISPENSA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO À 

OPERADORA DE TELEFONIA - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA 

JURISDIÇÃO - ART. 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTRATO 

DE ANOTAÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SUFICIENTE 

PARA DEMONSTRAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, EM JUÍZO 

DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO EXAURIENTE - EXISTÊNCIA DE FUNDADO 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - 
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PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - HIPÓTESE QUE 

AUTORIZA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR, 

PROVISORIAMENTE, O NOME DA AGRAVANTE DO SERASA - 

POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ACASO 

DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.RELATÓRIO: 

(TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1324396-0 - Laranjeiras do Sul - Rel.: Gilberto 

Ferreira - Unânime - - J. 28.05.2015) Passo a análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos do autor são Improcedentes. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por LAIS 

MARIA CARVALHO SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora reclamada há mais de quatro anos e, de tanto a operadora 

insistir e com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, 

a Requerente aderiu ao plano acordado no valor de R$ 35,90 (trinta e 

cinco reais e noventa centavos), o mais barato na ocasião. Sustenta ainda 

que ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que o 

recebimento de faturas em valores mais elevados do que o contratado, 

chegando a pagar até R$ 74,32 (setenta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), valor esse acima do contratado, sem seu consentimento e sem 

sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois sequer 

utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de disposição do 

sinal, pugnando assim pela manutenção do número em linha pré-paga, bem 

como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por 

veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. A Reclamada em 

sua defesa alega exercício regular de direito. Da análise dos autos verifico 

que razão não assiste à Reclamante, pois não logrou êxito em comprovar 

a conduta ilícita perpetrada pela Reclamada, uma vez que não trouxe aos 

autos qualquer comprovante de que tenha havido propaganda referente 

ao sinal 4G de celular pela reclamada e nem qualquer documento que 

conste o pacote de serviços 4G. Sendo assim, não verifico ilegalidade 

praticada pela Reclamada, já que o referido documento não traduz prova a 

socorrer as alegações da reclamante apresentando os dados pertinentes 

para o deslinde da controvérsia. 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; 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 o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial feito por LAIS MARIA CARVALHO SILVA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos. 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. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus efeitos jurídicos, a decisão 

proferida pelo Juiz leigo nos autos. CUMPRAM-SE as disposições 

constantes da CNGC – Foro Judicial. INTIMEM-SE. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LINDENMAYR SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000115-94.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCIA LINDENMAYR SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Mutirão. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24241318, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 2 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-98.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000451-98.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUZIA DIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: ACE SEGURADORA S.A. Vistos em Regime de Exceção. De 

pronto, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade do recurso interposto. 

Se tempestivo, verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LINDENMAYR SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000115-94.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: MARCIA LINDENMAYR SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Mutirão. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24241318, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 2 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000043-73.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VICTOR GUIMARAES OAB - MT25803/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA FERNANDA SOUZA SEGURA (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 às 14:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000116-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR BATISTA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CONCEICAO LEITE OAB - MT26097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000116-79.2019.8.11.0021. EXEQUENTE: LUZENIR BATISTA FERREIRA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Mutirão. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 25348490, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 2 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - BA49540-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000575-18.2018.8.11.0021. REQUERENTE: LUCIDALVA ELIAS COSTA 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos em Regime de Mutirão. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 29569401, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 2 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-87.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HELIO CAETANO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8010095-87.2012.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

Diante do requerimento de id. 18949455, visando à constrição de bens do 

executado, EXPEÇA-SE carata precatória a fim que se seja promovida a 

penhora, remoção e avaliação de bens móveis suficientes para satisfação 

do débito exequendo, utilizando-se do endereço informado, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do CPC. 

Saliente-se que para a realização da constrição acima, o bem deverá 

estar desimpedido, isto é, sem qualquer garantia em favor terceiros. O 

exequente deverá disponibilizar meios para a remoção, sob pena de tornar 

sem efeito a presente decisão, tendo em vista que este Juízo não conta 

com Depositário Judicial nesta Comarca. 2 – Realizada a constrição, 

INTIME-SE o executado na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do 

CPC), e não o tendo, pessoalmente (art. 84, §2º do CPC), para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 

do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). 3 – Na sequência, INTIME-SE 

o exequente para manifestar o que entender de direito, devendo indicar a 

forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. 4 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000751-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA BORGES PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA ALI GANEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000751-94.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

Consoante o disposto no art. 52, caput, da Lei nº 9.099/95, INTIME-SE a 

parte devedora, por meio de seu advogado (DJE), para cumprimento da 

sentença – pagamento do valor da condenação atualizado, acrescido das 

custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º do CPC, 

observado o disposto no Enunciado nº 97 do FONAJE[1]. 2 – Transcorrido 

o prazo estipulado no item “1” supra sem o pagamento voluntário, 

ABRA-SE vista à parte credora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito e atualizando, se for o 

caso, o valor do débito. 3 – Em caso de cumprimento espontâneo da 

sentença pela parte devedora, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores eventualmente depositados em favor da parte 

credora, certificando nos autos. 4 – Com ou sem requerimentos 

formulados, certifique-se, e encaminhem-se os autos CONCLUSOS para 

apreciação ou extinção. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] 

ENUNCIADO 97 (FONAJE) – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ult rapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001744-74.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MAZUREKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001744-74.2017.8.11.0021 DESPACHO 1- 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifesta acerca da impugnação oferecida em id. 18478832, requerendo 

o que entender de direito. 2 - Após, CONCLUSOS para demais 

deliberações. 3 - INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-97.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO ELYON LTDA - ME (EXECUTADO)

CELSO LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8010331-97.2016.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Diante da certidão de id. 18666219 – pág. 24, INTIME-SE o autor para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a citação regula dos réu, sob 

pena de extinção do feito ante a ausência de pressuposto de constituição 

do processo, podendo ainda ser reputada não interrompida a prescrição, 

nos termos do art. 240, §º do CPC. 2 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010077-61.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PAIXAO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CRISTINA CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8010077-61.2015.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE a busca do veículo indiciado na petição de id. 18589083, 

registrado em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com os artigos 150 a 156 da CNGC – Foro Judicial. 2 – 

Verificando-se a existência de veículo em nome do devedor, PROCEDA-SE 

à inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, INTIMANDO-SE a parte interessada para precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 3 – 

Após indicada a localização do bem, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção em favor do credor, nos termos dos artigos 838 e 

seguintes do Código de Processo Civil, observando-se que o interessado 

deverá acompanhar o ato, sob pena de tornar sem efeito eventual 

penhora. 4 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE o 

executado na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou 

pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação 

(art. 872, §2º do CPC). 5 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. 6 – Em seguida, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações. 7 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010277-34.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES OTTONI DA PAIXAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYENE VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 
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Especial Cível e Criminal PJE nº 8010277-34.2016.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

Diante do requerimento de id. 18949455, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com os artigos 150 a 156 da CNGC – Foro Judicial. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 2 – Caso seja inexitosa a diligência descrita acima, em nome do 

princípio da celeridade e da economia processual, visando à constrição de 

bens do executado, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de bens móveis suficientes para satisfação do débito 

exequendo, utilizando-se do endereço informado, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do CPC. Saliente-se que 

para a realização da constrição acima, o bem deverá estar desimpedido, 

isto é, sem qualquer garantia em favor terceiros. O exequente deverá 

disponibilizar meios para a remoção, sob pena de tornar sem efeito a 

presente decisão, tendo em vista que este Juízo não conta com 

Depositário Judicial nesta Comarca. 3 – Realizada a constrição, INTIME-SE 

o executado na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), e não o 

tendo, pessoalmente (art. 841, §2º do CPC), para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a 

avaliação (art. 872, §2º do CPC). 4 – Na sequência, INTIME-SE o 

exequente para manifestar o que entender de direito, devendo indicar a 

forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. 5 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER CALACIO CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000373-75.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

DEFERE-SE a busca do veículo indiciado na petição de id. 18982226, 

registrado em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com os artigos 150 a 156 da CNGC – Foro Judicial. 2 – 

Verificando-se a existência de veículo em nome do devedor, PROCEDA-SE 

à inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida 

exequenda, INTIMANDO-SE a parte interessada para precisar a 

localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 3 – 

Após indicada a localização do bem, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e remoção em favor do credor, nos termos dos artigos 838 e 

seguintes do Código de Processo Civil, observando-se que o interessado 

deverá acompanhar o ato, sob pena de tornar sem efeito eventual 

penhora. 4 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE o 

executado na pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou 

pessoalmente (art. 841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação 

(art. 872, §2º do CPC). 5 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. 6 – Em seguida, 

remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações. 7 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRIES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001086-79.2019.8.11.0021 TERMO DE 

AUDIÊNCIA PROCESSO n. PJE 1001086-79.2019.8.11.21 DATA/HORA: 20 

de fevereiro de 2020 às 12h30min (MT). FINALIDADE: Audiência de 

instrução e julgamento. PRESENTES: 1) MM. Juiz de Direito, O Exmo. Dr. 

Jean Paulo Leão Rufino; 2) Autor: Celio Fries, acompanhado do advogado 

Dr. Samuell da Silva Ribeiro – OAB/GO nº 33.372; 3) Réu: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na pessoa de seu 

preposto Gabriel Matheus de Carvalho Moreira, acompanhado da 

advogada Dra. Júlia Fernanda Santos de Carvalho – OAB/MT nº 20.144. 

Ocorrências ABERTA A AUDIÊNCIA: constatou-se a ausência de 

testemunhas. A parte requerida se manifestou pela desistência da colheita 

de depoimento pessoal do autor. Pelo advogado da parte autora foi 

requerido prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração aos autos. 

Alegações finais remissivas à inicial/contestação. DELIBERAÇÕES A 

seguir foi proferida a seguinte decisão: 1. Não havendo diligências a 

serem cumpridas, DECLARA-SE encerrada a instrução. 2. DEFERE-SE o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração pelo advogado da 

parte autora. 3. Permaneçam os autos CONCLUSOS para prolação de 

sentença. 4. CUMPRA-SE. Saem os presentes devidamente intimados da 

presente decisão. Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo após lido, vai devidamente 

assinado pelos presentes. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em 

Designação

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000074-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

HELENISA T. K. WIEDTHEUPER & CIA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

N FULADOR & ZATT LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000074-98.2017.8.11.0021. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em 

Regime de Exceção. Verifico que o recurso interposto nos autos 

inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da 

via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000555-61.2017.8.11.0021. REQUERENTE: BEATRIZ ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Regime de Exceção. 
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Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOILZANE PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001904-65.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NOILZANE PEREIRA BUENO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-49.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JERONIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001627-49.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DANIEL JERONIMO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEI BATISTA GLORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001829-26.2018.8.11.0021. REQUERENTE: CIDINEI BATISTA GLORIA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da 

Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do 

preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001727-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZANI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001727-04.2018.8.11.0021. REQUERENTE: CREUZANI PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Defiro o 

pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 

1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 
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recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE AGUA BOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001132-39.2017.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE AGUA BOA 

Vistos em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001213-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN MARTINS CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELLYNE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - GO54355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1001213-17.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ERLAN MARTINS CARDOSO 

RIBEIRO REQUERIDO: TIM S/A Vistos em Regime de Exceção. Defiro o 

pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 

1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. Outro o cenário, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PEREIRA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000308-12.2019.8.11.0021. INTERESSADO: LUIS CARLOS PEREIRA 

BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Regime de Exceção. Defiro o pedido de 

gratuidade formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 

98, do CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Outro o 

cenário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Água Boa-MT, 02 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEO JUNIOR SALES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000070-90.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEO JUNIOR SALES 

MACHADO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RAMON FERNANDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000093-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIZEU RAMON FERNANDES 

FREITAS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO os embargos 

opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos 

embargos declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e 

ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que 

os embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento 

de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-70.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YORK MORAIS BRESCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000427-70.2019.8.11.0021. REQUERENTE: YORK MORAIS BRESCIANI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MORAIS BRESCIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000426-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RENATA MORAIS BRESCIANI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-93.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CARVALHO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000516-93.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOELMA CARVALHO NEVES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 
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cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DE OLIVEIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000422-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA DE OLIVEIRA LUZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FARIA BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000680-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: BENEDITO FARIA 

BERNARDES REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-12.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NOADIA NOVAIS BASTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000405-12.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NOADIA NOVAIS BASTOS 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000546-31.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROSELI FRANCISCA DOS 

REIS REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime 

de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante 

do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA TURA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

JONAS TURA DE LIMA OAB - MT23689/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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000564-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VALESCA TURA DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000404-27.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO MIGUEL FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ELI APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000420-78.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NILZA ELI APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NOVAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000406-94.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE NOVAIS 

SOUZA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-52.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000467-52.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EDILSON GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000510-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA IVALDIRA DIAS DE 

BRITO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 
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observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-41.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CELIMARIO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000513-41.2019.8.11.0021. REQUERENTE: CELIMARIO GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE REIS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000559-30.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE REIS DE 

MOURA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 
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art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-44.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PIRES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000474-44.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RITA DE CASSIA PIRES 

RODRIGUES REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA FERNANDES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000512-56.2019.8.11.0021. REQUERENTE: REGINA CELIA FERNANDES 

EVANGELISTA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos 

em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000616-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RAFAELA PEREIRA AGUIAR 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000689-20.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000689-20.2019.8.11.0021. REQUERENTE: WEMERSON DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000691-87.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MELQUISEDEQUE SOARES 

CARDOSO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-60.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000654-60.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO BATISTA 

SILVA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000681-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VILMA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL JOSE DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000679-73.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOVENIL JOSE DE BRITO 

JUNIOR REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-23.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000650-23.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LARISSA GARCIA DIAS 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 
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ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000655-45.2019.8.11.0021. REQUERENTE: VILMA DA SILVA DE SOUZA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000633-84.2019.8.11.0021. REQUERENTE: IARA TAVARES DA COSTA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCOPEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000686-65.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GISELE SCOPEL DE MORAES 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS ROSADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000648-53.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIVINA RODRIGUES DOS 

SANTOS ROSADO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

Vistos em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE FREITAS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000675-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FLAVIA DE FREITAS MORAIS 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-80.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000685-80.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EDUARDO DE FREITAS 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-91.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LEVI TEIXEIRA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000639-91.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOEL LEVI TEIXEIRA 

PEDROSO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NOGUEIRA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000637-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA NOGUEIRA 

MATIAS REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ALVES SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000638-09.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA PAULA ALVES SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos 

em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 
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para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CECILIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000634-69.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ROSANA CECILIA PEREIRA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-75.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000653-75.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANTONIO SERGIO PEREIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CARDOSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000629-47.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NILSON CARDOSO DE MELO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-66.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000479-66.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEDA MARIA PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000545-46.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOSE REIS DE BRITO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-76.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000640-76.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA FARIA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-78.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HUMBERTO AGUIAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000517-78.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FERNANDO HUMBERTO 

AGUIAR DE SOUZA REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

Vistos em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRA LEMES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000627-77.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LENIRA LEMES FERNANDES 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT11327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001168-47.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – 

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte devedora, devidamente 

citada, não realizou o pagamento integral da divida. Portanto, com arrimo 

no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido 

formulado pelo exequente afim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias do executado, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD 

até o valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até 

que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio 

do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 
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002/2010/CGJ. 3 – Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de 

restrição de transferência, intimando-se a parte interessada para precisar 

a localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção. 4 – 

Frustradas as diligências descritas nos itens 1 e 2, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente para que se proceda à busca de imóveis de 

titularidade do executado por meio do sistema SREI. 5 – Na hipótese de 

não serem localizados bens em nome do executado, em nome do princípio 

da celeridade e da economia processual, o Juízo DETERMINA que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter 

informações sobre a existência de bens de propriedade da parte 

executada. 5 – Com a juntada das informações fiscais submetidas a sigilo 

constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Água Boa/MT, 04 de setembro de 2019. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-21.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CLAUDIA PEREIRA IDIVAL GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000482-21.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANDREA CLAUDIA PEREIRA 

IDIVAL GONTIJO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos 

em Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os 

embargos possam assumir caráter infringente – seja no cumprimento de 

sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o 

julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 

2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR OLIVEIRA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000480-51.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ARTHUR OLIVEIRA NONATO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-47.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000435-47.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SUELI MENDES MACHADO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 
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do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-36.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ABISAG LOPES DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000481-36.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ABISAG LOPES DA SILVA 

FREIRE REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-58.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000486-58.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EULLENIZIA PEREIRA MATOS 

ANDRADE REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-07.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PIRES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000470-07.2019.8.11.0021. REQUERENTE: RENATO PIRES CAMPOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000476-14.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JESSICA SENA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000428-55.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SOLANGE MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA LOMBARDI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000434-62.2019.8.11.0021. REQUERENTE: SILVIA LOMBARDI DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000643-31.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO CESAR FERREIRA 

LEITE REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime 

de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante 

do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LISBOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000413-86.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PEDRO LISBOA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DUTRA DA SILVA RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000626-92.2019.8.11.0021. REQUERENTE: NUBIA DUTRA DA SILVA 

RAMALHO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 
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contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000483-06.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DANIELE MENDES MACHADO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000475-29.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000642-46.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA FERREIRA LEITE 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA DUTRA SANCHEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000425-03.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MILZA DUTRA SANCHEZ 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARACAHIPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 
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1000466-67.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARINETE MARACAHIPES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-90.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - 649.826.885-91 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000458-90.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

SILVA FRANCISCO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. REPRESENTANTE: 

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-69.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000440-69.2019.8.11.0021. REQUERENTE: MARIA NEUZA DOS SANTOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-71.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAITANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000511-71.2019.8.11.0021. REQUERENTE: PEDRO CAITANO BRITO 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZINA FERRAZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000431-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: LEOZINA FERRAZ DE LIMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-10.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000625-10.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KENIA LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KARITA NAYARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000433-77.2019.8.11.0021. REQUERENTE: KARITA NAYARA 

RODRIGUES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de 

Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-55.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIAS ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000622-55.2019.8.11.0021. REQUERENTE: JOZIAS ALVES DE ABREU 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 
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observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-43.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000487-43.2019.8.11.0021. REQUERENTE: HELENITA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GOMES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000443-24.2019.8.11.0021. REQUERENTE: GABRIEL GOMES MONTEIRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MORAIS SANTANA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000462-30.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FABIANA MORAIS SANTANA 

CASTRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-04.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO DOS SANTOS E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000412-04.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FLORIANO DOS SANTOS E 

SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR MISAEL DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000461-45.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ELIOMAR MISAEL DE CASTRO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CAIADO FREIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000468-37.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EDVALDO CAIADO FREIRES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-97.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON TENORIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000464-97.2019.8.11.0021. REQUERENTE: EDSON TENORIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-64.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIORAN BATISTA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000408-64.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIORAN BATISTA LOPES 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-79.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA DA SILVA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000407-79.2019.8.11.0021. REQUERENTE: DIANA DA SILVA GAMA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-32.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE BARROS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000630-32.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ANA LUIZA DE BARROS 

LEITE REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 
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parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-85.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR PEREIRA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-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):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000620-85.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALDENOR PEREIRA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-87.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000400-87.2019.8.11.0021. REQUERENTE: ALCEU DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-07.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ANTONIO PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010143-07.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: EDER ANTONIO PADILHA 

EXECUTADO: OI S.A, OI BRASILTELECOM Vistos em Regime de Exceção. 

RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural 

caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos 

princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir 

caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no 

seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-03.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000716-03.2019.8.11.0021. REQUERENTE: FABIO ARRUDA PEREIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em Regime de Exceção. RECEBO 

os embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000690-05.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA COSTA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

1000690-05.2019.8.11.0021. REQUERENTE: POLIANA COSTA SILVA 

COUTO REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos em 

Regime de Exceção. RECEBO os embargos opostos, eis que tempestivos. 

Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água Boa/MT, 02 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção [1] Em qualquer caso em que os embargos possam 

assumir caráter infringente – seja no cumprimento de sua normal função, 

seja no seu emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a 

parte contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-05.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISON HENRIQUE FONSECA DOS SANTOS REIS OAB - MT0016494S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 8010180-05.2014.8.11.0021 SENTEÇA 

Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença 

proposta por LEANDRO TEIXEIRA em face de PVC BRAZIL INDUSTRIA 

TUBOS CONEXÕES LTDA, ambos qualificados no processo em epígrafe. A 

parte executada se manifestou nos autos informando que teve processo 

de recuperação judicial deferido requerendo dessa forma a expedição de 

certidão de crédito em favor do exequente para respectiva habilitação, 

evitando assim atos constritivos que possam embaraçar o soerguimento 

da empresa (id. 17962211). O exequente, por sua vez, reconheceu que o 

crédito objeto da presente demanda ostenta caráter concursal, 

requerendo que este Juízo determinasse sua habilitação junto ao Juízo 

Universal (id. 18358778). Fundamenta-se. Decide-se. Uma vez deferido o 

processamento da recuperação judicial, assim como, existindo Juízo 

Universal responsável pela condução do referido processo, forçoso 

reconhecer sua competência para apreciação dos pedidos de habilitação 

de créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49 

da Lei n. 11.101/05), sujeitando-se ainda ao controle do Juízo do Universal 

as medidas de constrição patrimonial da empresa recuperanda, ainda que 

voltadas à satisfação de créditos de natureza extraconcursal. Nesse 

sentido se orienta a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO 

TRABALHO. JUSTIÇA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIÇO PRESTADO EM MOMENTO ANTERIOR 

AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AOS 

EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR SENTENÇA 

DECLARATÓRIA DO CRÉDITO. ATO JUDICIAL QUE DECLARA O CRÉDITO 

JÁ EXISTENTE EM TÍTULO JUDICIAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 49 da Lei 

11.101/2005 prevê que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos", o que 

conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à 

Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou 

contemporâneo ao pedido, mas apenas que seja referente a fatos 

ocorridos antes do pedido. 2. O art. 7º da Lei 11.101/2005 afirma que o 

crédito já existente, ainda que não vencido, pode ser incluído de forma 

extrajudicial pelo próprio Administrado Judicial, ao elaborar o plano ou de 

forma retardatária, evidenciando que a lei não exige provimento judicial 

para que o crédito seja considerado existente na data do pedido de 

recuperação judicial. 3. O crédito trabalhista, relativo ao serviço prestado 

em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, submete-se ao 

respectivo procedimento e aos seus efeitos, atraindo a competência do 

Juízo da Recuperação Judicial, para processar a respectiva habilitação, 

ainda que de forma retardatária. Precedentes da Terceira Turma. 4. 

Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 

Recuperação Judicial. (CC 139.332/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 30/04/2018) AGRAVO REGIMENTAL 

NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR 

TRABALHISTA. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

RECURSO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR 

RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE CONFLITO. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DE 

COMPETÊNCIA. 1. Após aprovado e homologado o plano de recuperação 

judicial, é do juízo de falências e recuperação judicial a competência para 

o prosseguimento dos atos de execução relacionados a ações 

expropriatórias movidas contra a empresa devedora. 2. O Superior 

Tribunal de Justiça também já decidiu que, na recuperação judicial, a 

competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, 

sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da 

empresa em recuperação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 

132.285/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 19/05/2014). No presente caso, 

verifica-se que, com efeito, houve o deferimento do pedido de 

recuperação judicial pelo Juízo da Vara Cível de Ibiporã/PR (id. 17962213). 

Nesta senda, não subsistindo controvérsia acerca da natureza concursal 

do crédito da parte autora, a extinção do presente feito é medida que se 

impõe, procedendo-se à expedição da respectiva certidão de crédito. 

Salienta-se que incumbe ao próprio credor promover o pedido de 

habilitação de seu crédito perante o Juízo Universal, haja vista ser este o 

Juízo competente para sua apreciação (art. 9º da Lei 11.101/2005). 

Quanto ao tema, os Tribunais Pátrios adotam o mesmo posicionamento, 

confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATO 

GERADOR DO CRÉDITO (ILÍCITO) ANTERIOR AO PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO 

ATÉ A LIQUIDAÇÃO, COM POSTERIOR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE 
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CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1. O crédito decorrente de fato 

preexistente ao pedido da recuperação judicial ostenta natureza 

concursal, ainda que a sentença que o tenha reconhecido seja posterior a 

esse marco. Sendo assim, o cumprimento de sentença segue até que seja 

determinado e liquidado o valor do crédito, oportunidade em que será 

expedida a certidão de crédito para habilitação no juízo universal, ainda 

que tardiamente, dando ensejo à extinção da execução no juízo de origem. 

2. Para a apuração do valor devido deve ser observado o limite temporal 

de incidência dos encargos, consoante orientação contida na decisão 

expedida pelo juízo da recuperação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 

02051527020198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA 

CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 27/09/2019) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DA OI S.A. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO NO QUADRO 

GERAL DE CREDORA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Tratando-se 

o crédito do autor de natureza concursal, cuja novação ocorreu com a 

aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de 

credores e a consequente homologação pelo juízo universal, incumbe ao 

credor, após a expedição da certidão de crédito, já liquidado no caso 

concreto, a respectiva habilitação no juízo recuperacional, que será pago 

na forma disposta no referido plano. Decisão de extinção da execução 

individual que merece ser mantida, porquanto em conformidade com a 

orientação emanada pelo juízo universal e com a jurisprudência dominante, 

não havendo razões para a suspensão do feito na forma pretendida pelo 

recorrente. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70080333669, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 30-01-2020) (TJ-RS - AC: 

70080333669 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 30/01/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 03/02/2020) 1 – Ante o exposto, com arrimo no art. 924, III do 

CPC este Juízo JULGA EXTINTO o presente cumprimento de sentença. 2 – 

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a respectiva certidão de crédito a 

fim de viabilizar ao credor a habilitação de seu crédito frente ao Juízo 

Universal nos termos da Lei n. 11.101/2005. 3 – Posteriormente, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 4 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001575-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001575-53.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: KLEBER DA SILVA MACHADO 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em Regime de Exceção. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 29531966, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Água 

Boa/MT, 02 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000072-29.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000072-29.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: IDE MARTINS RODRIGUES EXECUTADO: WILSON JOSE DE 

BARROS Vistos em correição. 1. Diante dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do 

adolescente, visando amparar os interesses da criança/adolescente que, 

não obstante tenra idade, já enfrenta a separação dos pais e os possíveis 

conflitos dela oriundos, ENCAMINHO as partes à Oficina de Pais e Filhos 

que será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA de Alto Araguaia/MT no dia 06 (seis) de março de 2020, com 

início às 13h00min (horário oficial de Cuiabá). 1.1. A Oficina de Pais e 

Filhos consiste em programa educacional interdisciplinar para casais e os 

respectivos filhos menores com o viés de reorganização familiar através 

de etapas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça com a ajuda 

de psicólogos e com base na expediência de outros países. O programa 

se apoia na literatura sobre os efeitos do divórcio e na importância de os 

pais e demais membros da família buscarem maneiras saudáveis de lidar 

com o término do casamento. A ruptura dos laços familiares é certamente 

estressante e traumática para os filhos menores, porém crises de longa 

duração podem e devem ser evitadas. Os casais que conseguem lidar de 

forma positiva com a separação garantem aos filhos um ambiente 

acolhedor e favorecem que eles não apenas sobrevivam, mas 

amadureçam positivamente após o divórcio. 1.2. Destaco que a Oficina 

não visa avaliar ou julgar os pais, mas apenas, ajuda-los, bem como seus 

filhos menores, a superarem esta fase de reorganização familiar, 

prevenindo novos conflitos e tendo um pouco mais de paz em suas vidas. 

1.3. Portanto, CONVIDEM-SE as partes, através de intimação pelo Oficial 

de Justiça, para que compareçam à Oficina com seu(s, ua, uas) filho(s, a, 

as). DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 2. Revela-se necessária a 

emenda da petição inicial, pois o(a) exequente fundamentou o pedido em 

sentença prolatada nos autos registrados sob o Código 4422, que tramitou 

na Vara Única desta Comarca, no entanto, não apresentou cópia da 

sentença. 3. Diante disso, INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia da sentença 

(autos sob o Código 4422) que fixou a pensão alimentícia, sob pena de 

indeferimento e extinção da petição inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-22.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Joaquim Mariano Neto (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELIZANGELA REZENDE MARIANO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000163-22.2020.8.11.0020. 
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EXEQUENTE: MAGNUM MORAES NOGUEIRA EXECUTADO: ESPÓLIO DE 

JOAQUIM MARIANO NETO Vistos em correição; 1. RECEBO os autos da 

maneira que se encontram. 2. Requer a parte autora que as custas 

processuais sejam parceladas em 06 vezes, reconhecendo que não 

preenche os requisitos para fins de obtenção do benefício da justiça 

gratuita. 3. Pois bem, a fim de dar assertividade aos serviços presados 

pelo Poder Judiciário com vista a atual situação econômica brasileira e 

atenta às novas possibilidades, o art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, concedeu 

maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da 

justiça gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a 

benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a 

exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em 

específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar o 

valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no 

curso do processo, ainda que não preencha perfeitamente os requisitos 

necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, poderá a 

parte ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas 

processuais. 4. Desta feita, apesar da requerente não se enquadrar na 

condição de hipossuficiente considero que o valor atribuído à causa, qual 

seja R$ 785.677,33 (setecentos oitenta e cinco mil seiscentos setenta e 

sete reais trinta e três), é expressivo, circunstância pela qual CONCEDO a 

requerente o benefício do parcelamento no limite de 05 (cinco) parcelas 

consecutivas, na forma do art. 468, § 6º e § 7º, da CNGC. 5. Assim, 

DETERMINO que a que a parte autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, 

a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da 

causa, e as demais nos 04 meses subsequentes, sob pena de extinção. 

6. Com o recolhimento da 1º parcela, tornem-me os autos conclusos. 

INTIMEM-SE. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-82.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BRAGA DE CHRISTO (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000159-82.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: ANTONIO FLAVIO BRAGA DE 

CHRISTO Vistos em correição. 1. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

Patrono (via DJe), para que recolha as custas e despesas processuais no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. 2. Após, faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 

data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000072-29.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000072-29.2020.8.11.0020. 

EXEQUENTE: IDE MARTINS RODRIGUES EXECUTADO: WILSON JOSE DE 

BARROS Vistos em correição. 1. Diante dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do 

adolescente, visando amparar os interesses da criança/adolescente que, 

não obstante tenra idade, já enfrenta a separação dos pais e os possíveis 

conflitos dela oriundos, ENCAMINHO as partes à Oficina de Pais e Filhos 

que será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA de Alto Araguaia/MT no dia 06 (seis) de março de 2020, com 

início às 13h00min (horário oficial de Cuiabá). 1.1. A Oficina de Pais e 

Filhos consiste em programa educacional interdisciplinar para casais e os 

respectivos filhos menores com o viés de reorganização familiar através 

de etapas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça com a ajuda 

de psicólogos e com base na expediência de outros países. O programa 

se apoia na literatura sobre os efeitos do divórcio e na importância de os 

pais e demais membros da família buscarem maneiras saudáveis de lidar 

com o término do casamento. A ruptura dos laços familiares é certamente 

estressante e traumática para os filhos menores, porém crises de longa 

duração podem e devem ser evitadas. Os casais que conseguem lidar de 

forma positiva com a separação garantem aos filhos um ambiente 

acolhedor e favorecem que eles não apenas sobrevivam, mas 

amadureçam positivamente após o divórcio. 1.2. Destaco que a Oficina 

não visa avaliar ou julgar os pais, mas apenas, ajuda-los, bem como seus 

filhos menores, a superarem esta fase de reorganização familiar, 

prevenindo novos conflitos e tendo um pouco mais de paz em suas vidas. 

1.3. Portanto, CONVIDEM-SE as partes, através de intimação pelo Oficial 

de Justiça, para que compareçam à Oficina com seu(s, ua, uas) filho(s, a, 

as). DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 2. Revela-se necessária a 

emenda da petição inicial, pois o(a) exequente fundamentou o pedido em 

sentença prolatada nos autos registrados sob o Código 4422, que tramitou 

na Vara Única desta Comarca, no entanto, não apresentou cópia da 

sentença. 3. Diante disso, INTIME-SE o(a) exequente na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia da sentença 

(autos sob o Código 4422) que fixou a pensão alimentícia, sob pena de 

indeferimento e extinção da petição inicial. 4. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Às providências. 

Alto Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1000083-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA AMORIM MELO OAB - MT24166/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CORREIA DA SILVA OAB - MT24087/O (ADVOGADO(A))

AMABILE PELIZON RESENDE OAB - MT25662/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON COSTA OLIVEIRA OAB - GO53604 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000083-92.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): JHURLLY DA SILVA GOULART REU: PABLO LEMES DE 

SOUSA Vistos em correição. 1. Diante dos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do 

adolescente, visando amparar os interesses da criança/adolescente que, 

não obstante tenra idade, já enfrenta a separação dos pais e os possíveis 

conflitos dela oriundos, ENCAMINHO as partes à Oficina de Pais e Filhos 

que será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA de Alto Araguaia/MT no dia 06 (seis) de março de 2020, com 

início às 13h00min (horário oficial de Cuiabá). 1.1. A Oficina de Pais e 

Filhos consiste em programa educacional interdisciplinar para casais e os 

respectivos filhos menores com o viés de reorganização familiar através 

de etapas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça com a ajuda 

de psicólogos e com base na expediência de outros países. O programa 

se apoia na literatura sobre os efeitos do divórcio e na importância de os 

pais e demais membros da família buscarem maneiras saudáveis de lidar 

com o término do casamento. A ruptura dos laços familiares é certamente 

estressante e traumática para os filhos menores, porém crises de longa 

duração podem e devem ser evitadas. Os casais que conseguem lidar de 

forma positiva com a separação garantem aos filhos um ambiente 

acolhedor e favorecem que eles não apenas sobrevivam, mas 

amadureçam positivamente após o divórcio. 1.2. Destaco que a Oficina 

não visa avaliar ou julgar os pais, mas apenas, ajuda-los, bem como seus 

filhos menores, a superarem esta fase de reorganização familiar, 

prevenindo novos conflitos e tendo um pouco mais de paz em suas vidas. 

1.3. Portanto, CONVIDEM-SE as partes, através de intimação pelo Oficial 

de Justiça, para que compareçam à Oficina com seu(s, ua, uas) filho(s, a, 

as). DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS 2. INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca do requerimento da 

defesa ao id. 24664612. 3. Após, VISTA ao MPE. 4. Em seguida, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, data da assinatura digital. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000295-50.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. E. (EXEQUENTE)

G. B. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT23679/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000295-50.2018.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 3.606,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) POLO ATIVO: Nome: ALCILENE BARBOSA ELIAS Endereço: Rua I, 

11, Quadra 21, Lote 11, Prof. Maria das Graças, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 Nome: GABRIELLE BARBOSA PEREIRA DE SOUZA 

Endereço: Rua I, 11, Quadra 21, Lote 11, Prof. Maria das Graças, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: ALONSO 

PEREIRA DE SOUZA Endereço: Sitio Babassu, Chegada de Alto 

Taquari-MT, MT 100, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO POLO ATIVO fica Vossa 

Senhoria devidamente intimado para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) 

dias, se manifestar sobre a certidão do Sr Oficial de Justiça de ID 

29695552, conforme despacho e documentos anexados ao Processo 

Judicial Eletrônico acima identificado. Alto Araguaia/MT, 2 de março 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.

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

Processo Número: 1000098-27.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SOUZA DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES FERREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA 

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000098-27.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 7.480,80 ESPÉCIE: [Alimentos, Revisão]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: DENISE SOUZA DE 

RESENDE Endereço: Rua 21, 259, Vila Aeroporto, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 POLO PASSIVO: Nome: TIAGO GOMES FERREIRA 

Endereço: Avenida Industrial, 440, Industrial, ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO 

POLO ATIVO fica Vossa Senhoria devidamente intimada para que faça 

nova distribuição da demanda pelo Sistema Apolo, na plataforma virtual 

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 mandado. Alto 

Araguaia/MT, 2 de março 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 das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 978-85.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NÓBREGA DE FARIAS, MARIA MARLI 

TRISTANTE DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAQUARI EMPREENDIMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:141424/RJ, RUBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos, verifico que (i) a parte requerida já apresentou 

contestação (fls. 195/213 que inclusive já foi impugnada (fls. 248/262); (ii) 

houve manifestação do Ministério Público pelo desinteresse do feito (fls. 

285/285v); (iii) houve manifestação de desinteresse pela Fazenda Pública 

Federal (fl. 150) e Fazenda Pública Municipal (fl. 136) e; (iv) houve 

manifestação do Cartório de Registro de Imóveis (fls. 129/133).

2. CERTIFIQUE-SE decurso de prazo para manifestação de eventual 

interessado ausente, incerto e/ou desconhecido bem como dos 

confinantes.

3. CERTIFIQUE-SE se houve citação bem como eventual decurso de prazo 

para manifestação da Fazenda Pública Estadual.

4. CUMPRA-SE com a parte final da decisão retro com intimação das 

partes para que especifiquem e justifiquem as provas que pretendem 

produzir e/ou se optam pelo julgamento antecipado da lide no prazo de 10 

(dez) dias.

5. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 74984 Nr: 3419-29.2016.811.0020

 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): SERGIO DAS CANDEIAS

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

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão negativa retro, INTIME-SE o requerente na pessoa de 

seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o endereço 

para localização do veículo e da requerida ou manifestar-se quanto à 

hipótese de conversão do pedido de busca e apreensão/depósito em ação 

executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

2. Após, conclusos.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 92002 Nr: 805-80.2018.811.0020

 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): ELISANGELA RODRIGUES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido retro, proceda na forma requerida.

2. INTIME-SE novamente o requerente na pessoa de seu procurador para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar em prosseguimento, informando 

endereço para localização do veículo e da requerida ou manifestar-se 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

3. Após, conclusos.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 70009 Nr: 697-22.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, 

inciso I e IV, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil.10. Sem custas.11. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas de estilo.Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC.P. I. Cumpra-se.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 90591 Nr: 6684-05.2017.811.0020

 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 VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inaugural, em conformidade 

com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, e CONSOLIDO nas mãos do 

autor a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969).14. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa.15. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69656 Nr: 552-63.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO NETO PAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 Vistos em correição.

1. Tendo em vista tempestividade já certificada (ref. 140) e considerando 

que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade 

recursal, RECEBO o recurso de apelação, interposto por petição de 

defesa do réu MARIO NETO PAES DA SILVA.

 2. REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

3. Conforme acima relatado, saliento que o réu MARIO NETO PAES DA 

SILVA (ref. 139) informou que irá apresentar respectiva razão recursal 

junto ao órgão julgador.

‘Às providências

MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81581 Nr: 2187-45.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL ALTO 

ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS PAULINO, Cpf: 

46936360297, Rg: 000.486.400, Filiação: Lorena da Rosa Paulino e 

Antonio Dilson Paulino, data de nascimento: 05/12/1971, brasileiro(a), 

natural de Cascavel-PR, convivente, aposentado (dc*), Telefone (66) 

9689-3115. 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: Vistos.1. Trata-se de Medidas Protetivas de Urgência 

requisitadas por MARIZETE DE SOUZA PEDROSO, por intermédio da 

autoridade policial, em desfavor de JOSÉ CARLOS PAULINO, seu 

ex-companheiro.Recebido o pedido, foram concedidas em favor da autora 

diversas medidas protetivas (fl.19). Não foi possível a intimação pessoal 

do agressor, sendo este intimado através da via editalícia (fl. 53).Intimada 

para manifestação, certificou-se que a vítima possui interesse na 

manutenção das medidas protetivas (fl. 50).É o relatório. Passo a decidir.2. 

Conforme exposto no relatório, trata-se o presente feito de medida 

protetiva requeridas nos termos da Lei 11.340/2006, por MARIZETE DE 

SOUZA PEDROSO em face de JOSÉ CARLOS PAULINO.Esse juízo deferiu 
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liminarmente diversas medidas protetivas, tal como se observa na decisão 

de fl. 19.É certo que a concessão de qualquer das medidas constantes da 

Lei nº 11.340/06 exige a presença do fumus boni iuris e do periculum in 

mora, ou seja, o deferimento das medidas protetivas pressupõe urgência e 

necessidade de se evitar situações de risco às vítimas de violência 

doméstica e familiar e a plausibilidade da alegação de quem pleiteia a tutela 

jurisdicional.O fumus boni iuris no vertente caso decorre da demonstração 

de indícios da existência de violência doméstica. O periculum in mora, por 

sua vez, representa a demonstração da necessidade da medida para 

salvaguardar a integridade física ou psicológica da vítima.Nesse sentido 

transcrevo os seguintes julgados:“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência 

Doméstica Contra a Mulher e Ameaça. Sentença que indeferiu o pedido 

inicial e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 269, inciso I, do CPC, c.c. art. 329 do CPC e art. 3º do CPP 

Ausência de provas Necessidade de anulação da sentença e 

prosseguimento do feito Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicaçãode medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticadopelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral 

Decisão cassada Apelo provido. (...) Ora, a recorrente não exerceu seu 

direito constitucional de ação pleiteando uma separação, alimentos, 

oureconhecimento e dissolução de união estável. A apelante noticiou um 

delito de violência física e moral praticada no âmbito das relações 

familiares e domésticas. (...) Não há como se exigir para o pedido inicial de 

aplicação de medidas protetivas de urgência, prova plena e cabal da 

violência praticada contra a mulher no contexto familiar. A Lei 11.340/06 

objetiva exatamente coibir a violência doméstica e familiar através de um 

conjunto articulado de ações a ser praticado pelo Poder Público, aqui 

incluído o Poder Judiciário, não podendo o Magistrado, inclusive, remeter a 

vítima ao Juízo Cível quando está em risco sua integridade física e moral. 

(...)Deve-se ressaltar que as medidas protetivas previstas na Lei 

11.340/06 não objetivam o processo em si, mas aproteção da ofendida,de 

seus familiares e de seu patrimônio (artigo 19, §3º da Lei 11.340/06), 

diferindo, assim, das cautelares penais propriamente ditas...” (TJSP. 

Apelação nº 0044343-47.2011.8.26.0309, 5ª Câmara de Direito Criminal, 

rel. Des. Sérgio Ribas, j. 17.10.13, v.u.).“MANDADO DE SEGURANÇA 

Violência Doméstica Indeferimento da concessão de medidas protetivas de 

urgência, com base na Lei 11.340/06 POSSIBILIDADE Tratando-se de 

violência doméstica, as declarações da ofendida assumem especial 

relevância, a justificar a aplicação das seguintes medidas protetivas de 

urgência previstas no artigo 22 incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, e V, da Lei 

nº 11.340/06. Segurança concedida.” (Mandado de Segurança nº 

2205456-88.2015.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Paulo 

Rossi, j. em 16.12.2015).“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - NATUREZA AUTÔNOMA DAS 

MEDIDAS - TRANSCURSO DE EXTENSO LAPSO TEMPORAL DESDE OS 

FATOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O FIM DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA - NECESSIDADE DE INTIMAR A VÍTIMA PARA SE 

MANIFESTAR QUANTO À NECESSIDADE DAS MEDIDAS - VÍTIMA QUE 

MANIFESTOU DESEJO DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS - PROTEÇÃO 

SISTEMÁTICA DA MULHER - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE - NEGAR 

PROVIMENTO AO APELO E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DO DEFENSOR DATIVO. - 1. As medidas protetivas elencadas na Lei Maria 

da Penha possuem natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo, 

por isso, produzir efeitos enquanto perdurar a situação de risco. 2. Sendo 

a palavra da vítima de suma importância nos casos de violência doméstica 

e familiar, devem ser mantidas as medidas protetivas quando demonstrado 

nos autos a sua necessidade. 3. Diante do pedido expresso do Defensor 

Dativo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em razão da 

interposição do recurso de Agravo de Instrumento”. (TJMG. Agravo de 

Instrumento-Cr 1.0024.14.044473-8/001. Relator: Des.(a) Rubens Gabriel 

Soares. Data: 01/11/2016)Nessa senda, o pedido deve ser julgado 

procedente, notadamente quando há indícios mínimos da ocorrência de 

violência no âmbito doméstico e da necessidade de proteção da 

integridade física e psicológica da vítima.3. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido em apreço e, nos termos do art. 487, I do CPC, 

confirmo a decisão liminar proferida à fl.19, mantendo as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 03 (três) meses a partir desta 

data, salvo se a requerente manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, decorrido 

o prazo de 06 (seis) meses e havendo novas circunstâncias, a 

requerente poderá pleitear novamente a aplicação de outras medidas 

protetivas.Isento o requerido do pagamento de eventuais custas 

processuais. Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem capacidade 

postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/2006, não 

necessitando, destarte, de advogado.Intime-se a vítima. Cientifique-se o 

Ministério Público.Não havendo requerimento, arquive-se o presente feito 

com as cautelas de estilo.Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pedro Lucas Ferreira 

Cavalcante, digitei.

Alto Araguaia, 28 de fevereiro de 2020

José Ailton de Freitas Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 81879 Nr: 2336-41.2017.811.0020

 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): FRANCISCO ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão as p. 85/86, CERTIFIQUE o decurso o possível 

decurso de prazo para o requerido.

2. INTIME-SE o requerente na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito ou manifestar-se 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

3. Após, conclusos.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 2697-92.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTBIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MICAEL PELLENZ - 

OAB:97170, TIAGO ALESSANDRO PETRY - OAB:72334/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Previamente a análise do pedido retro, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 dias, informar se tem interesse no bem móvel objeto de 

constrição pelo Sistema Renajud (p. 225), sob pena de baixa da restrição. 

Havendo interesse, deverá indicar a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.

2. Após, faça a conclusão.

 As providencias.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61675 Nr: 345-98.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER FLEURY CABRAL DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A MT

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. CUMPRA-SE o item 4 da decisão/despacho a p. 138.

“4. Restando negativa a tentativa de citação, INTIME-SE o requerente na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

em prosseguimento, informando endereço atual do requerido e observado 

o Auto de Busca e Apreensão e Depósito as págs. 90/91.”

3. Após, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 542-53.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. INTIME-SE o exequente na pessoa de seu patrono, 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze), atualizar a dívida, apresentando 

planilha de cálculo.2. Em seguida, CITE-SE o (s) executado (s) ATRAVÉS 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88805 Nr: 5549-55.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANÍSIO SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 3. (...) Dessa forma, ante valoração negativa dos antecedentes fixo a 

pena base acima do seu mínimo legal no equivalente a 02 (dois) meses de 

detenção.Na segunda fase de aplicação da pena, ante condenação 

transitada em julgado nos autos de ação penal n. 1069-05.2015.811.0020 - 

cód. 63260, utilizo da fração de 1/6 para agravar a pena do denunciado, 

fixando a pena intermediária 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de 

detenção.Não incidem atenuantes.Não incidem causas de aumento e/ou de 

diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA a pena de 02 (dois) meses e 

10 (dez) dias de detenção.Tendo em vista que se trata de réu reincidente 

e com antecedentes criminais, eis que ostenta 03 (três) condenações 

transitadas em julgado anterior a data do fato, FIXO o regime inicial SEMI 

ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal. Incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou 

aplicação do sursis penal, notadamente quando se trata de réu 

reincidente. DEIXO de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos 

causado pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de 

Processo Penal, considerado ausência de elementos para valoração do 

quantum.5. Com o trânsito em julgado das condenações:a)EXPEÇA-SE a 

guia de execução criminal definitiva;b)LANCE(M)-SE o nome do(s) réu(s) 

no rol dos culpados;c)COMUNIQUEM-SE os Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual;d)COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato de Grosso.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.INTIMEM-SE 

pessoalmente os denunciados.Pelos serviços prestados pelo advogado 

Iuri Gonçalves (Memoriais Finais) ARBITRO o equivalente a 04 (quatro) 

URH a ser suportado pela Fazenda Pública Estadual.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo. Intime-se e Cumpra-se, com 

urgência.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 93932 Nr: 1722-02.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIVALDO RODRIGUES REZENDE, PEDRO 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O

 Vistos em correição.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 

(trinta) de abril de 2020 às 14h40min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94404 Nr: 1836-38.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO o Dr RONICLEI ELIAS DE RESENDE, OAB/MT n. 20.047/O, do 

encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do trabalho 

realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na razão de 2 

URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 

(trinta) de abril de 2020 às 15h20min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68004 Nr: 3634-39.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES ADRIANO AMORIM DE 

SOUSA - OAB:26165/B

 Vistos em correição.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 29 de 

abril de 2020 às 14h10min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;
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 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71126 Nr: 1150-17.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMÁBILE PELIZON RESENDE - 

OAB:25662/O

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para 

CONDENAR o denunciado VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA como 

incurso as penas do artigo 129, §9º do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 

10.826/03.4. Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a 

fixação da pena individualizada. VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 82377 Nr: 2604-95.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMANDO XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

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

BARBOSA - OAB:MT 13245-A

 3. Portanto, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.037, inciso II do Código 

de Processo Civil, SUSPENDO o trâmite processual destes autos até o 

julgamento do TEMA/REPETITIVO n. 986 do Superior Tribunal de Justiça - 

EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT – “inclusão 

da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e 

da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na 

base de cálculo do ICMS”.4. AGUARDEM os autos em arquivo provisório, 

devendo a Secretaria tomar as providências cabíveis para os devidos 

lançamentos no SISTEMA APOLO.Cessada a condição suspensiva, 

TORNEM os autos imediatamente conclusos.CIENTIFIQUEM-SE as 

partes.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 91498 Nr: 543-33.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMY REZENDE COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 3. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

penal, para CONDENAR o réu CEMY REZENDE COSTA FILHO pela prática 

do crime exposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.4. Assim, 

em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena 

individualizada de cada um dos crimes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 98501 Nr: 3484-53.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RODRIGUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO a Dr(a). DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES, OAB/MT n. 

5177-B, do encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do 

trabalho realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na 

razão de 2 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 30 

(trinta) de abril de 2020 às 16h45min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 691-54.2012.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCL, MCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716/MT

 Vistos.

1. Diante do pedido retro, INTIME-SE o executado para o fim de comprovar 

a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

2. Após, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17781 Nr: 839-75.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IZALDETH FERREIRA DE SOUZA, 

WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:8761-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Em relação ao executado WESTER SANDERSON FERREIRA REZENDE, 

cumpra-se conforme determinado no item 6 e seguintes, da decisão a fl. 

216/216-v.

2. Quanto a Izaldeth Ferreira de Souza, falecida, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se há processo de inventário 

em trâmite, especificando se judicial ou extrajudicial, bem como o número e 

indicar quem é o inventariante e seu endereço.

3. Após, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 83614 Nr: 3282-13.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEI JESUS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O

 Vistos em correição.
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1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO a Dr(a). JAQUELINE CORRÊA DA SILVA, OAB/MT n. 24.087, do 

encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do trabalho 

realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na razão de 2 

URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

(treze) de maio de 2020 às 13h30min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94212 Nr: 1794-86.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIANO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAYONNARA ARRAES 

GONÇALVES - OAB:36008, TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITU-O o(a) Dr(a). SAYONNARA ARRAES GONÇALVES, OAB/MT 

26.204-B, do encargo que lhe fora conferido provisoriamente e, diante do 

trabalho realizado, ARBITRO em seu favor honorários advocatícios na 

razão de 2 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão 

consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e 

fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais 

argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

 3. Ao fim, à conclusão mediante correta triagem para deliberação 

pertinente.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51473 Nr: 691-54.2012.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCL, MCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716/MT

 Intimação de Vossa Senhoria na qualidade de procurador da parte 

requerida, para que nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da CF/88, 

comprove no prazo de 15 (quinze dias) a alegada hipossuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento. NADA MAIS. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 90497 Nr: 6635-61.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CNT, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Vistos em correição.

1. Considerando o conflito de interesse indicado pelo Defensor Público 

atuante nesta comarca (Ref.28), NOMEIO o advogado IURI GONÇALVES 

DE ARAÚJO para que patrocine os interesses da defesa do réu Edson 

Rosa dos Santos devendo ser intimado para que apresente resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias.

2. REGISTRO que o causídico será intimado por intermédio de correio 

eletrônico que será enviado pela assessoria desta magistrada no e-mail 

cadastrado perante o registro da OAB e que disporá do aludido prazo 

para cumprimento do mister. Por último, saliento que eventual declínio a 

nomeação deverá ser realizado ATRAVÉS DE PETIÇÃO NOS AUTOS.

3. Por último, com a apresentação da defesa, TORNEM os autos conclusos 

para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63258 Nr: 1067-35.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDPA, SDPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para 

CONDENAR os réus RICARDO DE PAULA ALVES e SOLISMAR DE PAULA 

ALVES como incurso as penas do artigo 217-A do Código Penal.4. Assim, 

em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da pena 

individualizada. RICARDO DE PAULA ALVES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 76054 Nr: 4124-27.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.A. G JÚNIOR- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIGELSON GUEDES DE LIMA - 

OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

JOSÉ RUBENS FALBOTA e executado A.A. G JÚNIOR- ME.

2. Em seguida, INTIME-SE o executado pessoalmente e através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do CPC.

3. Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

4. Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

5. Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

6. Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 76560 Nr: 4450-84.2016.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA NUNES DE MORAES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Federal Especializada INSS/ROO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA MORAES - 

OAB:11862-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante do acordo homologado, DETERMINO EXPEÇA ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88787 Nr: 5542-63.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para 

CONDENAR o réu GILSON LOPES DA SILVA como incurso as penas do 

art. 147 do Código Penal c/c a contravenção penal estampada no art. 21 

do Decreto-Lei 3.688/1941.4. Assim, em observância ao artigo 68 do 

Código Penal, passo a fixação da pena individualizada. 

DOSIMETRIA-AMEAÇA (ART. 147 DO CP)Na primeira fase de aplicação da 

pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto acusado: 

(i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) 

antecedentes, não são maculados; (iii) conduta social e (iv) personalidade 

do agente sem elementos para valoração; os (v) motivos do crime 

aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime 

não havendo nada a indicar uma valoração negativa; (vii) consequências 

do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) 

comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Desta forma, na primeira fase de dosimetria, fixo a pena-base em 

seu mínimo legal, qual seja 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase de 

aplicação da pena não incidem qualquer agravantes e/ou atenuante de 

modo que mantenho a pena intermediária em 01 (um) mês de detenção.Na 

terceira fase de aplicação da pena, não incidem qualquer causa de 

aumento e/ou de diminuição, portanto, fixo a pena definitiva em 01 (um) 

mês de detenção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 104356 Nr: 1298-23.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO PAMPOLINI DE 

OLIVEIRA - OAB:25333-O/MT

 3. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

penal, para CONDENAR o réu EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA pela 

prática do crime exposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.4. 

Assim, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a fixação da 

pena individualizada de cada um dos crimes.Na primeira fase de aplicação 

da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao 

acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) 

antecedentes, não são maculados,; (iii) conduta social e (iv) personalidade 

do agente sem elementos; os (v) motivos do crime aparentemente não 

extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime são as condições de 

tempo, modo e lugar de execução do crime, não havendo nada que se 

valorado neste momento; (vii) consequências do crime também não 

ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada 

contribuiu para a prática delitiva.Desta forma, fixo a pena-base em seu 

mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 

dias-multa e a suspensão de se obter permissão ou habilitação, para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.Na segunda fase de 

aplicação da pena, não há vendo nenhuma agravante e/ou atenuante, 

mantenho a pena intermediária em 06 (seis) meses de detenção, ao 

pagamento de 10 dias-multa e a suspensão de se obter permissão ou 

habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) 

meses.Na terceira fase de aplicação da penal, não se constatando 

nenhuma causa de aumento e/ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 

06 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 dias-multa e a 

suspensão de se obter permissão ou habilitação, para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.Considerando patamar da pena 

aplicada, FIXO o regime inicial ABERTO, conforme art. 33, §2º, alínea “c” 

do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito 

a serem definidas pelo juízo da execução penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 1659-40.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE CORREA DA 

SILVA - OAB:24087/O

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO a Dr(a). JAQUELINE CORREA DA SILVA, OAB/MT n. 24.087-O, 

do encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do trabalho 

realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na razão de 2 

(dois) URHs. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 07 (sete) 

maio de 2020 às 16h20min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105533 Nr: 1914-95.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CAMPELO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO a Dr(a). WILLIAM SANTOS ARAUJO, OAB/MT n. 2644, do 

encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do trabalho 

realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na razão de 2 

URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

(treze) de maio de 2020 às 14h00min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105536 Nr: 1917-50.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI PEREIRA DA SILVA FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONICLEI ELIAS DE RESENDE - 

OAB:20047/O

 Vistos em correição.

1. Diante da Portaria n. 01451/2019/DPG, que lotou o Dr. Rodrigo Machado 

Fonseca no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, estando 

destinado a atuar na Primeira Defensoria junto a esta Primeira Vara, 

DESTITUO o Dr RONICLEI ELIAS DE RESENDE, OAB/MT n. 20.047/O, do 

encargo que lhe fora conferido provisoriamente e diante do trabalho 

realizado ARBITRO, em seu favor, honorários advocatícios na razão de 2 

URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para cobrança.

2. Destarte, NOMEIO a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

defender os interesses do denunciado.

3. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

(treze) de maio de 2020 às 15h00min.

4. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se o réu pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16768 Nr: 390-20.2006.811.0020

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO CARDOSO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SIQUEIRA DE REZENDE - 

OAB:21.926 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono da exequente (fls. 59/60), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

2. INTIME-SE o exequente pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, com 

advertência de que A NÃO MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO 

OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, 

nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

3. Em seguida, faça a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 26471 Nr: 824-04.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

Procurador - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT - 

OAB:11.049/MT

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL tendo como partes as em 

epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a Exequente/credora 

informou o pagamento da divida e requereu a extinção da execução – fl. 

76/77.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

3. Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80. Custas pelo executado.

5. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1081-53.2014.811.0020

 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: FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.11. CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, todavia, sem condenação em honorários, eis que não 

formalizou a relação jurídica processual.12. Em caso de inadimplência das 

custas e despesas processuais, deverá ser observado a Seção 28 do 

Capítulo II da CNGC-TJMT [Da remessa de Processos com saldo devedor 

de Custas Judiciais e Taxa Judiciária dos Foros Judicial e Extrajudicial, e 

Multa de Processo Administrativo para Inscrição em Dívida Ativa na 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso].13. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Prescindível o registro da sentença, nos termos do 

artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça – CNGC.P. I. Cumpra.Alto Araguaia/MT, 27 de fevereiro de 

2020.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000967-24.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO NUNES SINDONA OAB - SP330655 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000967-24.2019.8.11.0020. 

IMPETRANTE: SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

IMPETRADO: CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO 

ARAGUAIA Vistos em correição. 1. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA, em que foi REQUERIDO pela parte SALVADOR LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – id. 

29286340. 2. Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. Decido. 

3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, 

observados os requisitos da legislação e, na hipótese em que sequer 

citada a parte adversa ou oferecida a contestação pela parte requerida, 

p resc ind íve l  a  anuênc ia /consen t imen to  des ta  pa ra  o 

reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode ser 

apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC. 5. O artigo 

485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese. 6. Antes da citação do 

impetrado e a apresentação de informações, o impetrante requereu a 

extinção do processo. 7. Isso posto e tendo em vista a manifestação 

expressa da parte requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 8. Sem custas. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra. Alto Araguaia, data 

da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000803-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000803-93.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA EXECUTADO: ENCOMIND 

ENGENHARIA LTDA Vistos em correição. 1. Cuida-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL tendo como partes as em epígrafe, em que, 

devidamente citado, o executado realizou depósito judicial cumprindo com 

a obrigação (id. 23035768). Instado, o exequente pugnou pela expedição 

de alvará para levantamento do valor – id. 24076910. 2. Pois bem. O 

pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o 

objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente. 

3. Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC. 4. Isento de custas. 5. 

Transitada em julgado (certifique), DETERMINO proceda-se com a 

transferência do valor depositado na conta judicial na forma requerida pela 

Executada, na conta informada ao id. 24076910. Expeça-se o necessário 

e junte aos autos o alvará de transferência. 6. Nada mais requerido, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo. 7. Prescindível o 

registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. P. I. Cumpra-se. Alto 

Araguaia, data da assinatura digital. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-18.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000215-18.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 2 de março 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: 1000216-03.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000216-03.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 2 de março 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: 1000217-85.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNUM MORAES NOGUEIRA OAB - MT11082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - ME (REU)

MARCIO LOPES BRAVO (REU)

RIVANIA REZENDE SOUZA BRAVO (REU)

 

PROCESSO n. 1000217-85.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:PAULO SERGIO 

BORGES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGNUM 

MORAES NOGUEIRA POLO PASSIVO: RS SERVICOS E ALUGUEL LTDA - 

ME e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 15/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 2 de março 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: 1000847-78.2019.8.11.0020
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MODESTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 27/04/2020, às 14:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 2 de março de 2020. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63478 Nr: 1200-77.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E. COMERCIO DE MADEIRAS 

ESPIRITO SANTO LTDA, EMILIO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denio Franco Silva - 

OAB:OAB/RO 4212, JOSE ASSIS DOS SANTOS - OAB:2591, MARCELO 

ANTONIO FRANÇA BRITO DOS SANTOS - OAB:6784

 Código nº 63478

Vistos etc.

Em atenção a portaria nº 004/2020 -DF, a qual suspendeu o expediente 

nesta data de 04/02/2020, em razão do falecimento do Dr. Luiz Tarabini 

Machado, CANCELO a solenidade agendada para esta data, e REDESIGNO 

o ato para o dia 16 de MARÇO de 2020 às 17H45MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-44.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000222-44.2019.8.11.0020. REQUERENTE: RONALDO DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por 

meio da qual a parte autora alega que teve seu nome protestado 

indevidamente pela reclamada sem a existência de qualquer debito junto a 

reclamada, pois não possui vinculo jurídico com a mesma. A promovida 

apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados 

improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista 

que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser considerada 

ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos argumentos 

expostos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato 

firmado entre as partes, áudio contendo a contratação por venda via 

telemarketing, sendo impossível considerar os argumentos sem a devida 

contraposição dos fatos. Ademais disso, quanto à adução da reclamada 

de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim contratação 

de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ressalto que no extrato apontando a negativação objeto 

desta lide, consta outro débito, inclusive com data anterior ao que ora se 

pleiteia, recaindo o autor na qualidade de devedor contumaz nos termos 

da Sumula n. 385 do STJ. Assim, evidente o aborrecimento causado, mas 

não a ponto de configurar atentado a direito de personalidade da 

postulante, uma vez que não houve ofensas em público por parte da ré e 

nem ocasionou quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não 

passando, assim, de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na 

reputação e na honra da parte autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual conclui-se que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido de indenização por 

danos morais, uma vez que somente o apontamento negativo não é 

suficiente para comprovar a ocorrência do dano, haja vista a existência de 

negativação preexistente. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do débito no 

valor de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), inscrito no dia 15/01/16 

correspondente ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição e 

proteção ao crédito, conforme documento acostado, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da ciência da homologação desta. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 
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CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000807-96.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVELTON FURTADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000807-96.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSE ERIVELTON FURTADO 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. A parte reclamada, embora 

devidamente intimada para a audiência preliminar), deixou de comparecer 

à audiência de conciliação (Num. 25742946), porém apresentou 

contestação. Nela, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Com 

relação a revelia, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer na audiência ou tratando-se de pessoa 

jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da 

demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por advogado 

regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, afastaria a 

obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por motivo 

justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Apesar 

do não comparecimento da parte ré na audiência de conciliação, esta 

apresentou contestação. Em razão da revelia, não conheço dos 

documentos da contestação, presumindo verdadeiros os fatos alegados, 

salvo se não demonstrados minimamente pelas provas documentais que 

instruem a ação. Assim, tenho que uma vez negado pela parte reclamante 

ter realizado o contrato com a reclamada, cumpria a essa última provocar 

o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Ressalto 

que a relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo 

CDC. Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso das empresas de telefonia e TV a cabo, dando sensação 

de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu o caso concreto. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO 

SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. 

PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. 

INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA 

COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA 

FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E 

AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso 

em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência do débito correspondente ao negócio jurídico em tela, bem 

como ORDENO que a reclamada promova a sua exclusão dos órgãos de 

restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, do seguinte 

apontamento R$ 116,16 (cento e dezesseis reais e dezesseis centavos), 

a partir da ciência da homologação desta sentença, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 

1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000299-24.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA NOGUEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO DEUSDARA RODRIGUES GODINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000299-24.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: PEDRINA NOGUEIRA DE LIMA 

EXECUTADO: LAERCIO DEUSDARA RODRIGUES GODINHO VISTOS, As 

partes firmaram acordo em audiência realizada junto ao CEJUSC, na qual 

fora acordado o pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) 

em 12 parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo uma entrada e 

mais 11 parcelas. Posteriormente veio a exequente a juízo informando o 

descumprimento do acordo pelo o executo, mais a cobrança de 20 (vinte) 

por cento de multo sobre o acordo conforme pactuado, totalizando o valor 

de R$ 8.214,56 (oito mil duzentos e quatorze reais e cinquenta e seis 

centavos). A parte executada apresenta embargos de declaração, 

afirmando que a embargante, não atualizou o saldo remanescente, uma 

vez que fora ocorrendo o pagamento parcial das parcelas, assim requer 

seja aceito o saldo de R$ 5.661,10 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um 

reais e dez centavos), bem como o seu pagamento parcelado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente os embargos à 

execução ofertado pela parte contraria. Consta nos autos, bem como 

afirmados pelas partes o pagamento parcial, embora o acordo tenha sido 

firmado em audiência. Portanto, a parte reclamada/embargante é devedora 

da quantia, conforme o título executivo constituído. Contudo, ressalto que 

o cálculo trazido pela parte embargada não corresponde ao real montante 

da dívida, conforme petição Id. Num. 27258883, razão pela qual o valor 

total é de R$ 8.143,15 (oito mil, cento e quarenta e três reais e quinze 

centavos), mais a multa de 20% (vinte por cento) que, em realidade já 

compreende o valor de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais), não 

apontado pela parte. Mister ressaltar que no acordo ora acostado ficou 

consignada a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor acordado, ou 

seja, R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Dessa forma conheço os 

embargos opostos, contudo, em seu mérito julgo improcedente. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO os embargos à execução opostos e, em seu mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE e, assim, condeno a parte embargante a pagar a parte 

embargada o valor de R$ 8.143,15 (oito mil, cento e quarenta e três reais e 

quinze centavos), com acréscimo de juros de 1% a.m. e correção 

monetária pelo índice INPC, a fluir desta sentença. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104580 Nr: 4514-67.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI RIBAMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e certidão negativa, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101030 Nr: 2266-31.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ANTONIO DA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURETE MACHADO DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 155673 Nr: 5865-36.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON MIRANDA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT, ALISSON DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 10 de abril de 2020, às 08h30min, no endereço 

supra. (...). INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do 

laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 28 de fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 149881 Nr: 2235-69.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO MEDALHA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – 

CRM: 10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, 

N. 585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 10 de abril de 2020, às 09h00min, no endereço 

supra(...). INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do 
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laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 28 de fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44261 Nr: 487-17.2010.811.0008

 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: NELSON EDWVIGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por NELSON 

EDWVIRGES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar a execução.

Devidamente intimada (fls.112v) a Autarquia executada deixou decorrer o 

prazo sem manifestação (fls.114).

Às folhas 115/116, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 118/119.

 Alvarás expedidos às folhas 125/126.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46947 Nr: 3113-09.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA URSULINA DA SILVA SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por MARIA URSULINA 

DA SILVA SEVERO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a execução, determinou-se a intimação do executado para, 

querendo, impugnar a execução.

Devidamente intimada (fls.111v) a Autarquia executada deixou decorrer o 

prazo sem manifestação (fls.113).

Às folhas 114/115, foram expedidos os RPV’s, sendo que restaram 

satisfeitos de acordo com os documentos de folhas 117/118.

 Alvarás expedidos às folhas 124/125.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Nos termos do artigo 85, §7º, do CPC, em regra, não há fixação de 

honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença 

que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser 

adotado para a requisição de pequeno valor (RPV), o que somente é 

excepcionado no caso de haver impugnação julgada improcedente . E não 

poderia ser diferente. Na maioria das vezes a sentença é prolatada e 

publicada em audiência, sem a presença da Autarquia. O cumprimento da 

sentença é o momento em que a Fazenda toma ciência da condenação e 

dos valores a serem pagos. Não seria justo condená-la, quando esta é 

intimada e não opõe nenhuma resistência.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 28 de fevereiro de 2.020.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92331 Nr: 2383-56.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e não pagamento do Alvará de levantamento de valores para a 

parte autora, face inconsistência nos dados fornecidos, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 153172 Nr: 4318-58.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:22.226-E/MT, JEREMIAS DA CRUZ DIAS - OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária proposta por EVALDO PINTO 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Assevera, em síntese, que em razão 

do acidente sofrido esta incapacitado para o trabalho, razão pela qual 

requer o benefício previdenciário. É o relatório.DECIDO.RECEBO a inicial 

tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO 

o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as hipóteses 

legais.Diante da necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO 

perita judicial na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 

10093-MT, com endereço CLINICA ODONTOMED, AV. RIO BRANCO, N. 

585, SALA A, BAIRRO MARACANÃ, nesta cidade de Barra do Bugres - 

MT, para realização de perícia na parte autora, que servirá 
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escrupulosamente, independentemente de compromisso, ficando a perícia 

DESIGNADA para o dia 10 de abril de 2020, às 08h00min, no endereço 

supra. (...)INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial, devendo a parte 

autora apresentar eventuais exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do 

laudo nos autos, CITE-SE a Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, 

para que, querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) 

dias, em conformidade dos artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, 

manifestando-se sobre os fatos mencionados pela parte autora, 

advertindo-o que, não havendo contestação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do CPC). Aproveitando o ato processual para manifestar quanto 

às conclusões do laudo pericial.Havendo contestação e alegação de 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo 

Civil, na forma do artigo 351, do referido diploma processual, INTIME-SE a 

parte autora para replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que 

manifeste sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81007 Nr: 2654-36.2012.811.0008

 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: MARLENE NUNES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 

622.127.611-04 - OAB:10.765-MT, JOSÉ ANTÔNIO SALDANHA POMPEU 

CARDOSO - OAB:21046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. VIVIANE IDALÓ ANDRADE – 

CRM: 6587-MT, com endereço na CLINICA LOURENÇO, Av. José Antonio 

de Farias, 43, Centro, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 22 de abril de 2020, às 07h45min, no endereço supra. (...) INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, 

INTIMEM-SE a parte autora bem como a Autarquia requerida, para 

manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias.Com as 

manifestações, ou o decurso do prazo, conclusos para 

sentença.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres, 26 de 

fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105317 Nr: 5038-64.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCINEIA DIVINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. VIVIANE IDALÓ ANDRADE – 

CRM: 6587-MT, com endereço na CLINICA LOURENÇO, Av. José Antonio 

de Farias, 43, Centro, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 22 de abril de 2020, às 07h30min, no endereço supra. (...)INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a 

Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer 

a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos 

artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os 

fatos mencionados pela parte autora, advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando 

o ato processual para manifestar quanto às conclusões do laudo 

pericial.Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 

351, do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para 

replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que manifeste sobre o laudo 

pericial.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres, 26 de 

fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116829 Nr: 5867-11.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Diante da necessidade de realização de prova pericial, 

NOMEIO perita judicial na pessoa da DRA. VIVIANE IDALÓ ANDRADE – 

CRM: 6587-MT, com endereço na CLINICA LOURENÇO, Av. José Antonio 

de Farias, 43, Centro, nesta cidade de Barra do Bugres - MT, para 

realização de perícia na parte autora, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso, ficando a perícia DESIGNADA para o 

dia 22 de abril de 2020, às 08h00min, no endereço supra(...)INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, 

INTIMEM-SE a parte autora bem como a Autarquia requerida, para 

manifestarem sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias.Com as 

manifestações, ou o decurso do prazo, conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres, 26 de fevereiro de 2.020.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 148546 Nr: 1371-31.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMAR ALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc(...)Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

antecipação da tutela.Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 

-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.Assim, 

ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita judicial 

na pessoa da DRA. JÉSSICA BISPO BRANDÃO – CRM: 10093 - MT, com 

endereço no Consultório ODONTOMED, na Avenida Rio Branco, nº 658, 

Maracanã, Barra do Bugres/MT, para realização de perícia na parte 

autora, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.DESIGNO o dia 10 de abril de 2.020, às 07h30min, para 

realização da perícia médica, no endereço supra(...)INTIME-SE a parte 

autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial, devendo a parte autora apresentar eventuais 

exames e/ou laudos atuais. COM a juntada do laudo nos autos, CITE-SE a 

Autarquia Ré por todo o conteúdo da inicial, para que, querendo, oferecer 

a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade dos 

artigos 183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os 

fatos mencionados pela parte autora, advertindo-o que, não havendo 

contestação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 
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alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do CPC). Aproveitando 

o ato processual para manifestar quanto às conclusões do laudo 

pericial.Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias 

enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 

351, do referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para 

replicar em 15 (quinze) dias, bem como para que manifeste sobre o laudo 

pericial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107442 Nr: 206-51.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24.549 A, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 22.376, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro movida por MOEMIA DO CARMO 

D SILVA em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL.

 Comprovou-se, nestes autos, com a produção da pertinente certidão de 

óbito, a ocorrência do falecimento da parte autora (fls.302).

Assim, falecido autor no curso da lide, o processo deve prosseguir com a 

habilitação de seus herdeiros (RT 483/129). É nulo o processo no qual não 

foi dada oportunidade à sucessão da parte falecida no curso da ação (RT 

508/202).

Isto posto, DEFIRO o processamento da habilitação dos herdeiros WILSON 

AGOSTINHO DOS SANTOS, EDILMA DO CARMO DOS SANTOS, 

WELLINGTON AGOSTINHO DOS SANTOS e ELIANE CORDEIRO DOS 

SANTOS, conforme peticionado às folhas 288/302 dos autos.

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, CITE-SE a 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL para se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 183, §§ 1º e 2º, CPC).

Proceda com a inclusão dos herdeiros no sistema APOLO.

Concluso oportunamente.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 27 de fevereiro de 2.020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2162-05.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS, ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença com pedido de HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO, proposta por ANDRESSA DALAZEN DOS SANTOS em 

desfavor de WALISON SANTANA DA COSTA, todos qualificados nos 

autos.

 Às folhas 104/106 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado.

 O representante do Ministério Público manifestou favorável à 

homologação (fls.109).

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 

pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo de folhas 104/106, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

 Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.

 REVOGO o mandado de prisão em desfavor do executado.

 RECOLHA-SE o mandado de prisão.

 Acaso decorrido o prazo sem que haja a comunicação sobre o 

cumprimento integral do acordo, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de quinze (15) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente ação.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 27 de fevereiro de 2.020.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2655-89.2010.811.0008

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, 

JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671/MT, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 59, tendo em vista que o código do 

processo apresentado, encontra-se incompleto, o que, inviabiliza o 

apensamento daqueles autos neste feito.

 E levando-se em consideração que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos as 

informações necessárias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84568 Nr: 756-51.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ANTONIO BICCIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte requerente para manifestar-se quanto a impugnação de fls. 270-277, 

no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84962 Nr: 1001-62.2013.811.0008

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE SOUZA MIRANDA, PATRICIA DE 

OLIVEIRA SOUZA, VALDIVAN LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0MT, Lourival da Cruz Dias - OAB:19.538/MT, luiz 

roberto silva e taques - OAB:17504, REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459 OAB MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615, SIDNEI 

GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito, considerando a requisição 

do Excelentíssimo Juiz de Direito Arom Olímpio Pereira, para que proceda a 

devolução dos autos à Secretaria da 2ª Vara, sob pena de perder o direito 

à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário mínimo 

e comunicação à seção da OAB para procedimento disciplinar e imposição 

de multa, conforme dispõe artigos 431 a 436 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119438 Nr: 480-78.2017.811.0008

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS - IMPORT. EXPORT. E DISTR. DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICO S.A, BANCO LOSANGO S.A - BANCO 

MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/SP 211648

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-52.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 27/05/2020, às 14:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 2 de março de 2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-80.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLAUDINA LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ELIANE JOHN OAB - MT12756/O-O (ADVOGADO(A))

NEWTON ZACARIAS PETERMANN OAB - MT0010515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

SEGUEM PETIÇÕES E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-59.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 27/05/2020, às 14:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 2 de março de 2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-59.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON LINCK NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 27/05/2020, às 14:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 2 de março de 2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-87.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVARO JUNQUEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A 

(ADVOGADO(A))

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES LUCCHESI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar 

Audiência de Conciliação para o dia 27/05/2020, às 14:40 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 2 de março de 2020. MARILDA PEREIRA PEDROSO 

Analista Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

Portaria

 PORTARIA Nº 13/2020-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

 CONSIDERANDO que a servidora NILZA PEREIRA BRANT, Técnico 

Judiciário, matricula nº 7800, Gestora Judiciária da Secretaria do Juizado 

Especial desta Comarca, estará usufruindo 01 (um) dia de licença 
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compensatória, no dia 06/03/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora ELIANE TEIXEIRA DE MATOS, matricula 

9190, Auxiliar Judiciário, para desempenhar as funções de Gestora 

Judicial Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no Juizado Especial 

Cível e Criminal desta Comarca no dia 06/03/2020, na ausência da Gestora 

Judicial Titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 02 de março de 2020

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 02/2020/DF completo, que torna público o deferimento das 

inscrições do Processo Seletivo de Credenciamento para o cargo de Juiz 

Leigo da Comarca de Campo Novo do Parecis encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 316-60.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO JOÃO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 82, subscrita pelo Sr. Oficial de justiça, no prazo 

legal. Nada mais.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86125 Nr: 4544-39.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCISE ALMEIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELCISE ALMEIDA DIAS, CNPJ: 

12078640000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face de NELCISE ALMEIDA 

DIAS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Tributária, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 504/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/01/2012

 - Valor Total: R$ 345,51 - Valor Atualizado: R$ 314,10 - Valor Honorários: 

R$ 31,41

Despacho/Decisão: Vistos.1. Recebo a petição inicial e determino (na 

seguinte ordem):I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades 

previstas no art. 8º, da LEF – Lei nº. 6.830/80;II – Penhora, se não for 

paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito ou fiança;III 

– Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;IV – 

Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei nº. 

6.830/80 (LEF); eV – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.2. 

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.3. O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte 

(Art. 8º, da Lei nº. 6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com 

aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra forma;II – A 

citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não 

retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência 

postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital 

de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão 

oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 

30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o nome do 

devedor e do co-responsável, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia 

da Execução de que trata o art. 9º, da Lei n° 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº. 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Defiro os benefícios do Art. 212, 

§ 2º, CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 26 de fevereiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002338-30.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

O. P. M. (REQUERENTE)

C. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. V. C. E. C. D. C. D. C. N. D. P. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002338-30.2019.8.11.0050 POLO ATIVO:ODAIR PEDRINHO 

MOGARTE e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE MASSABKI 

RENSI POLO PASSIVO: Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca 

de Campo Novo do Parecis/MT FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

parte autora, através de seus advogados, para que no prazo de 15 dias, 

se manifeste nos autos, dando prosseguimento ao feito, acerca do inteiro 

teor da petição ID 29650304. 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002038-68.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

D. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002038-68.2019.8.11.0050 POLO ATIVO:DENISE 

MASSAROLI MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KLEITON 

ARAUJO DE CARVALHO POLO PASSIVO: ADERBAL LUCIO MOREIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, através de seu 

advogado, para que no prazo de 15 dias, dê prosseguimento ao feito, 

acerca do inteiro teor da certidão do oficial de justiça (ID 2969660), sob 

pena de devolução da presente precatória. 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2020.8.11.0050

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:

HELIO CAMOLEZI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 29695733), no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000098-34.2020.8.11.0050

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:

HELIO CAMOLEZI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ID 29694475), NO PRAZO DE 15 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002473-42.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (REQUERENTE)

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (REQUERENTE)

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (REQUERENTE)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS OTTONI PRADO (REQUERIDO)

CATIA BOENIG BOGER PRADO (REQUERIDO)

VERTENTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ID 29755372, no prazo de 15 dias, 

sob pena de devolução da presente carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001442-84.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DIA DIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, 

através de seus advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR 

DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ID 29725237, no prazo de 15 dias, 

sob pena de devolução da presente carta precatória.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 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: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, INACIO LOTOCZINSKI 

PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA COSTA, 

IOLANDA TAIRA KASHIWAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, 

SERGIO PAULO GROTTI - OAB:4412/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - OAB:4749, GILBERTO 

JUSTINO FERREIRA - OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, 

JOAQUIM ADOLFO CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI 

MIYAMOTO - OAB:56.668, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CELSO BORGES 

DE MOURA para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125 Nr: 990-92.1999.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, ZUZA 

ABDUL MASSIH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS 

MENDES, MARIA ALICE AGUIAR MENDES, ADALBERTO FERREIRA 

MENDES, ELIANA DOS SANTOS, MARIA ODETE MENDES, LUIZ CARLOS 

PESCAROLO, MARIA APARECIDA MENDES, LUIZ KEN SASSAKI, SONIA 

MARIA MENDES, JOSÉ VILELA, ARIVALDO FERREIRA MENDES JÚNIOR, 

JOYCE KARLA MENDES, ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, 
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ESPOLIO DE GILDA FURLAN MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, SERGIO PAULO GROTTI 

- OAB:4412/MS

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CELSO BORGES 

DE MOURA para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127 Nr: 992-62.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->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: ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, ZUZA 

ABDUL MASSIH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA 

ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, FAUZI SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA 

DEVITO ABDUL MASSIH, ANTONIO SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA 

MASSOUR ABDUL MASSIH, EUGENIO MEYER, NEIDE MELLO DA COSTA, 

YPÊ ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. CELSO BORGES 

DE MOURA para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63660 Nr: 1671-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISIUS SCHNEIDERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:PROC. FEDERAL

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MYLLENA 

GUIZARDI T. M. BASTOS para que efetue a devolução do processo em 

carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca 

e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-78.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMPAGNOLO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000302-78.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:RAFAEL 

CAMPAGNOLO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA 

BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS 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: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 

14/04/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 2 de março 

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: 1000303-63.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LEMOS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI OAB - MT26764/O-O (ADVOGADO(A))

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000303-63.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

LEMOS CAVALCANTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANAQUELLI 

ITALIA PASQUALLI, MARINALVA RAMOS RODRIGUES 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: Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 

14/04/2020 Hora: 15:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . 2 de março 

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: 1001615-11.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração oposto por Ativos S/A Cia 

Securitizadora Créditos Financeiros em face da sentença proferida no ID 

28025615, sob o fundamento de que a referida decisão é contraditória vez 

que constou no fundamento da sentença o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) a título de danos morais, enquanto no dispositivo da sentença a 

reclamada foi condenada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de indenização por danos morais. Os autos vieram 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da 

prolação da decisão em questão, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento 

do pleito do exequente, uma vez que analisando detidamente a sentença 

proferida, denoto erro material quando da sua fundamentação em relação 

ao valor dos danos morais, e, para tanto, retifico a fundamentação para 

que passe a contar o seguinte trecho: “No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 
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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, recebo os embargos 

interpostos pela parte requerida e no mérito lhes dou provimento, nos 

termos acima descritos. Permanecem in totum os demais termos da 

sentença anteriormente proferida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(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))

 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S.A em face da sentença proferida nos 

autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, vejo óbice nos acolhimentos dos pleitos dos 

embargantes, uma vez que não há o que se falar em contradição, 

obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi devidamente 

fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da 

parte embargante em face da sentença proferida, não havendo que se 

falar em contradição, omissão e obscuridade. Ante o exposto, recebo os 

embargos de declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não 

consta contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. 

Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 28 de fevereiro de 2020. assinado digitalmente 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001266-08.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/10/2019 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 18 de Setembro de 2019 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LINDARVA AMELIA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000788-34.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos procuração com poderes, para receber e dar quitação, ou ainda, 

informar os dados bancários de sua cliente, para ser possível expedir o 

alvará de liberação de valores. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 02 de Março de 2020. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALZIRA MINOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Oceanair Linhas 

Aéreas S+A – Em Recuperação Judicial (Avianca) em face da sentença 

proferida nos autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui 

erros de fato. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do 

pleito dos embargantes, uma vez que não há o que se falar em 

contradição, obscuridade ou omissão, haja vista que a sentença foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da sentença proferida, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade, pois a 

embargante baseia o pedido apenas em fundamentações genéricas. Ante 

o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA SOARES COURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (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))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Lucia de 

Oliveira Soares Coura em face da decisão proferida nos autos ao 

argumento, em síntese, que é obscura. Os autos vieram conclusos. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da decisão, o juízo, ao 
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declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo dessas 

premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da embargante, uma vez 

que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, haja 

vista que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita foi 

devidamente fundamentada. Portanto, restou evidente apenas a 

inconformidade da parte embargante em face da decisão prolatada, não 

havendo que se falar em contradição, omissão e obscuridade. Ante o 

exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito não lhes dou 

provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou omissão na 

sentença embargada. Sem prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da 

decisão proferida no ID 25757691. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 

2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-91.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD FINGER (REQUERIDO)

OSCAR CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

SIRIKRIKRI (REQUERIDO)

LOJA USTOP III (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODOLFO CABRAL OAB - SP0168499A (ADVOGADO(A))

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

LUIZ VIEIRA OAB - SP0143095A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcia Maria 

Ferreira dos Santos em face da sentença proferida nos autos ao 

argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os autos 

vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, 

uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou 

omissão, haja vista que a sentença foi devidamente fundamentada. 

Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas. Ante o exposto, recebo os embargos de 

declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta 

contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. Sem 

prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 02 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA PARABA VELOSO DO PRADO 72028076100 (REQUERENTE)

EDSON RIBEIRO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PRUFER MOUSQUER OAB - RS87179 (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER OAB - RS90294 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Luiz Gustavo 

Rebelato Mousquer em face da sentença proferida nos autos ao 

argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os autos 

vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, 

uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou 

omissão, haja vista que a sentença foi devidamente fundamentada. 

Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas. Ante o exposto, recebo os embargos de 

declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta 

contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. Sem 

prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 02 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TEREZINHA BROETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por Terra 

Networks Brasil S.A em face da sentença proferida nos autos ao 

argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Aduz em 

síntese, que a sentença padece de omissão, haja vista não ter fixado o 

índice de correção monetária, não estabeleceu o termo inicial da correção 

monetária no tocante aos danos materiais, bem como não fixou data de 

incidência dos juros legais. Os autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Quando da prolação da sentença, o juízo, ao declarar seu 

entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento 

de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente 

jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer 

outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e 

também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis. Partindo dessas premissas, não vejo óbice ao acolhimento 

do pleito do embargante, uma vez que manuseando detidamente os autos, 

observo que não houve a fixação do índice de correção monetária, não 

estabeleceu o termo inicial da correção monetária no tocante aos danos 

materiais, bem como não fixou data de incidência dos juros legais. Ante o 

exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito lhes dou 

provimento, em face da omissão apontada, para constar no dispositivo do 

item “C” da sentença anteriormente proferida: “C) CONDENAR ao 

ressarcimento na forma simples dos valores descontados a partir de 

10/01/2017, a titulo de indenização por danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e juros de mora de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (10/01/2017).” Sem prejuízo, prossiga-se 

ao cumprimento da sentença anterior. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de 

março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000511-52.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONER FABRICIO LEITE ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face da sentença proferida nos 

autos ao argumento, em síntese, que é omissa e possui erros de fato. Os 

autos vieram conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Quando da prolação da 

sentença, o juízo, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. Partindo 

dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito dos embargantes, 

uma vez que não há o que se falar em contradição, obscuridade ou 

omissão, haja vista que a sentença foi devidamente fundamentada. 

Portanto, restou evidente apenas a inconformidade da parte embargante 

em face da sentença proferida, não havendo que se falar em contradição, 

omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas. Ante o exposto, recebo os embargos de 

declaração e no mérito não lhes dou provimento, eis que não consta 

contradição, obscuridade e/ou omissão na sentença embargada. Sem 

prejuízo, prossiga-se ao cumprimento da sentença anterior. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis, 02 de março de 2020. assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000240-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GODINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDILHA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos. Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por Marli 

Godinho em face de Sedilha de Oliveira Santos, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. Devidamente citada (ID 14387807), a executada 

não realizou o pagamento da dívida objeto da demanda. Em seguida, a 

exequente pugnou pela penhora de veículo, que foi deferida no ID 

28869599. A exequente juntou planilha de débito atualizado (ID 29232495). 

Após, aportou aos autos recibo de depósito em juízo do valor da dívida 

objeto da ação (ID 29489991). No ID 29697487, a executada pugnou pela 

imediata restituição do bem penhorado. É o relatório. DECIDO. Pois bem. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a executada depositou 

judicialmente o valor da dívida objeto da presente demanda, conforme se 

vê no ID 29489991. Assim, em razão do veículo anteriormente penhorado 

ultrapassar o valor da dívida, bem como pelo fato da executada ter 

realizado o pagamento do débito, deve, àquele, ser devidamente restituído 

à parte executada. Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 24 

(vinte e quatro horas) realizar a restituição do bem penhorado, sob pena 

de multa. Em seguida, não havendo mais conflito de interesses, uma vez 

que a parte executada realizou o pagamento do débito da presente 

demanda, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o art. 924, II 

do CPC. Sem prejuízo, certifique a Sra. Gestora Judiciária a entrega do 

alvará. Expeça-se o necessário. Em seguida, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando as anotações e baixa de estilo para o 

arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 02 de março de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001311-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SOL SOL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DA SILVA LEITE DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001311-46.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: RICARDO SOL SOL DA SILVA 

EXECUTADO: MATEUS DA SILVA LEITE DE PINHO Vistos. A parte autora 

desistiu da ação, conforme consta na certidão inserida no Id.: 29324820. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA KATLEY SCHNEIDER CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000875-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: VITORIA KATLEY SCHNEIDER 

CUNHA REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em 

análise dos autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar de 

devidamente citado (Id.: 16541913), não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, apesar 

da apresentação de contestação, DECLARO sua revelia, amparada no 

ENUNCIADO 78: “O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (XI Encontro – Brasília-DF)”. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO Trata-se de 

Reclamação proposta pelo Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de não envio de algumas mercadorias adquiridas pela internet, 

que totalizou o valor de R$ 1118,60 (mil cento e dezoito reais e sessenta 

centavos), tendo sido enviado a sua residência apenas um criado mudo 

no valor de R$186,02 (cento e oitenta e seis reais e dois centavos). 

Pugna, ao final, pela restituição dos valores pagos, R$ 906,79 

(novecentos e seis reais e setenta e nove centavos) bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. A 

Promovida, em sede de contestação, alega que ocorreu falha no processo 

logístico para entrega da mercadoria, reconhecendo a falha na entrega 

dos produtos e dificuldade para estorno dos valores; pugna pela 

inocorrência dos danos morais. Analisando com acuidade o material 

colacionado nos autos, verifico que assiste razão a Promovente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Primeiramente, 

cumpre-me ressaltar que a Promovente procurou a Promovida por 

diversas vezes para solução do problema via administrativa, inclusive 

trouxe aos autos como cópia do processo administrativo junto ao PROCON 

MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS. Logo, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação dos serviços da Promovida, na 

medida em que não entregou os móveis adquiridos pela autora. Nesse 

sentido, observo que a parte Promovida deixou de demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que 

lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, reconheceu a falha na 
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prestação de serviço, de não enviar os produtos adquiridos pela 

reclamante, bem como a impossibilidade de estornar o valor dos bens que 

não foram encaminhados, aduzindo, ademais, que se encontra em 

recuperação judicial. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, 

observo que a maneira mais ajustada para resolução da lide é o 

reconhecimento do direto a indenização por danos morais; assim o é 

porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira 

via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, 

cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços 

para com seus consumidores. Insta salientar, ainda, a necessidade da 

interposição da presente demanda pela parte Promovente para ver seu 

direito resguardado, visto ter sua compra cancelada sem justificativa 

plausível, gerando imenso sentimento de frustação, não podendo ser 

considerado mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. 

Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade entre a conduta do 

agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). 

Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em 

se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária 

a comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO a Promovida, ao 

pagamento de R$ 906,79 (novecentos e seis reais e setenta e nove 

centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir da data do efetivo prejuízo, conforme 

súmula 43 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês incidido a 

partir da citação válida; bem como CONDENÁ-LA ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-87.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001403-87.2019.8.11.0050. REQUERENTE: DHEIN COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS LTDA REQUERIDO: ANTONIO CARLOS DA ROCHA Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em 

análise dos autos os autos, vê-se que a parte Promovida, apesar de 

devidamente citada (Id.: 27825767) não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte reclamada na audiência de 

conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

DHEIN COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME contra ANTONIO 

CARLOS DA ROCHA, objetivando a Promovente a condenação do 

Promovido no pagamento da importância atualizada de R$ 26.829,73 (vinte 

e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), 

conforme notas fiscais acostadas no Id.: 21846973. A inteligência do art. 

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

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

Lei e as exigências do bem comum.(destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que a Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao 

passo que a requerente comprovou por meio de notas fiscais (ID 

21846973) que houve relação contratual entre as partes, restando 

credora da promovida que não comprovou a quitação dos débitos 

informados. Portanto, não havendo documentos carreados que motive a 

alteração do convencimento, presumido pela legislação processual, é de 

rigor proceder ao pedido pleiteado pela Promovente. Dispõe o artigo 526 

do Código Civil, in verbis: “Art. 526 - Verificada a mora do comprador, 

poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das 

prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá 

recuperar a posse da coisa vendida.” Ante o exposto, 

JULGOPROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida ao pagamento 

do valor de R$ 26.829,73 (vinte e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e 

setenta e três centavos),acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da publicação 

desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-19.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000207-19.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29391585, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 
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Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002332-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HUNGARO TONIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA PINTO DE ASSIS MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002332-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: HUNGARO TONIN & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: VANIA PINTO DE ASSIS MUNIZ Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29469813, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002335-75.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HUNGARO TONIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMORVA DIEGO CANTON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002335-75.2019.8.11.0050. REQUERENTE: HUNGARO TONIN & CIA LTDA 

- ME REQUERIDO: DEMORVA DIEGO CANTON Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 29474058, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000711-25.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GILMAR GOMES SOUZA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por GILMAR GOMES SOUZA em face de IUNI EDUCACIONAL 

LTDA,ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 29132249, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-08.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO HEIDEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001266-08.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RENATO HEIDEMANN 

REQUERIDO: AVIANCA, MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por RENATO HEIDEMANN em face de AVIANCA, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a 

parte Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

29407959, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000196-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO LUIZ ORTOLAN 

REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por MARCIO LUIZ ORTOLAN em face de 

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação. Isto posto, 

JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

29293108, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA ASSIM LIMA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001717-33.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SUZANA ASSIM LIMA VIANA 

REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por SUZANA ASSIM LIMA 

VIANA em face de AVIANCA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 29516380, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001718-18.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CELESTINO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001718-18.2019.8.11.0050. REQUERENTE: CLAUDIO CELESTINO VIANA 

REQUERIDO: AVIANCA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de Reclamação proposta por CLAUDIO CELESTINO 

VIANA em face de AVIANCA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. 

No decorrer do procedimento a parte Promovida informou o integral 

cumprimento da obrigação. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A 

PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida no Id.: 29515759, desde que conste no processo 

instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em 

seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIS VITORINO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000500-86.2018.8.11.0050. REQUERENTE: RONNIS VITORINO GOMES 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos. Chamo o 

feito à ordem para declarar nula a sentença proferida no Id.: 17830810. 

DECIDO. Compulsando os autos com a devida diligência observo que as 

partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente 

feito. Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 18368638, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Sem custas 
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processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-84.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ISMAEL ALVES CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000127-84.2020.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: ISMAEL ALVES CONCEICAO, LEILIANE OLIVEIRA 

DE ALMEIDA Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, 

da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com a devida diligência 

observo que as partes transigiram amigavelmente quanto ao conflito 

existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se de direito 

disponível e devidamente representados os litigantes, HOMOLOGO o 

acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições pactuadas no 

Id. 29625546, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-92.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FABIAN VENTURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001920-92.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ELIZETE FABIAN VENTURINI 

REQUERIDO: AYMORE Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados da Promovente nos cadastros de 

proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de débito e 

condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 8.800,00 com inclusão indevida em 

17/08/2019, referente ao contrato nº 0020030597019. A Promovida, em 

sede de contestação, trouxe aos autos documentos comprobatórios da 

operação financeira contratada pela Autora, colacionados no ID.: 

25876302, onde constam as assinaturas convergentes com as transcritas 

na procuração e documentos pessoais apresentados pela autora, como 

carteira de identificação (RG), certidão de casamento e comprovante de 

cadastro de pessoas físicas. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a inadimplência da Autora. Resta 

comprovado nos autos que a Promovida agiu com a cautela necessária 

para condução dos seus serviços, foi diligente na condução de seus 

negócios, em contrapartida a autora restou inadimplente. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Determino a retificação do polo passivo 

para que conste BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

32.254.319/0001-00. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes 

de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz 

Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, 

da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-33.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR TECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002008-33.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCOS JUNIOR TECH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a Promovida, que a presente ação 

deve ser extinta, tendo em vista que a Promovente não demonstrou a 

busca via administrativa para solução do problema, não podendo falar em 

resistência da parte promovida. Apesar das alegações da Promovida, não 

é obrigatória a tentativa de solução administrativa para o deslinde da 

causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome do autor, sendo 

assim, os autos encontram-se maduro para prolação de sentença, motivo 

pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. Decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MARCOS 

JUNIOR TECH em face de BANCO BRADESCO S.A, na qual alega que seu 

nome foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de R$ 637,22 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois 

centavos) disponibilizado em 14/09/2018, referente ao contrato nº 

047705131000060CT. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 
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julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é devido, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico 

que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações 

posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada 

no valor de R$ 637,22 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e dois 

centavos) disponibilizado em 14/09/2018, referente ao contrato nº 

047705131000060CT. b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002007-48.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUNIOR TECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (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):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002007-48.2019.8.11.0050. REQUERENTE: MARCOS JUNIOR TECH 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a Promovida, que a presente ação 

deve ser extinta, tendo em vista que a Promovente não demonstrou a 

busca via administrativa para solução do problema, não podendo falar em 

resistência da parte promovida. Apesar das alegações da Promovida, não 

é obrigatório a tentativa de solução administrativa para o deslinde da 

causa, pois o cerne da lide é a negativação do nome do autor, sendo 

assim, os autos encontram-se maduro para prolação de sentença, motivo 

pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. Decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por MARCOS 

JUNIOR TECH em face de BANCO BRADESCO S.A, na qual alega que seu 

nome foi inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no 

valor de R$ 189,87 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos) 

disponibilizado em 06/07/2018, referente ao contrato nº 

047705131000060EC. Pois bem. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débito com a Reclamada, desconhecendo da cobrança que 

ensejou a anotação junto ao órgão de proteção ao crédito SPC/SERASA. 

Em sede de contestação, a Reclamada alega que o débito é devido, 

contudo, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da origem e 

legitimidade do débito. Analisando o conteúdo fático probatório, verifico 

que inexiste nos autos qualquer contrato de prestação de serviços 

devidamente assinado pelo consumidor dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Portanto, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade da dívida. Importante frisar que a alegação de 

ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 
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outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). No que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Contudo, tendo a reclamante várias anotações 

posteriores é que esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada 

no valor de R$ 189,87 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e sete 

centavos) com data de inclusão em 11/09/2018, referente ao contrato nº 

047705131000060EC. b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, com fulcro nos artigos 292, §3º e 487, inciso I, ambos do NCPC. 

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados 

da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001157-88.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - CREDIAUC/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA BALDI OAB - SC31431 (ADVOGADO(A))

RUAN WAGNER FERRARI OAB - SC41547 (ADVOGADO(A))

ANACLETO CANAN OAB - SC5627 (ADVOGADO(A))

LARISSA FERNANDA DALLE LASTE OAB - SC30449 (ADVOGADO(A))

FERNANDO BELATTO OAB - SC9306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEIDE APPEL WILSKE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001157-88.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 56.906,55 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB - 

CREDIAUC/SC ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SHEILA BALDI, 

ANACLETO CANAN, FERNANDO BELATTO, LARISSA FERNANDA DALLE 

LASTE, RUAN WAGNER FERRARI POLO PASSIVO: INEIDE APPEL WILSKE 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 2 

de março 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.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002184-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1002184-43.2018.8.11.0051 Impugnação ao Crédito Sentença. 

Vistos etc. Ric Comércio Atacadista de Algodão Ltda Epp., pessoa jurídica 

devidamente qualificada, apresentou a presente impugnação de crédito, 

em face de Banco Safra S.A., instituição financeira igualmente qualificada, 

visando à inclusão do crédito garantido por alienação fiduciária na lista de 

credores. Intimado, o Credor aduziu que a exclusão do crédito garantido 

por alienação fiduciário é garantido por lei, não tendo que se falar, dessa 

forma, em exceção ao art. 49, § 3º da Lei 11.101/05. Instado, o 

Administrador Judicial pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. É o 

relato. Fundamento. À partida, destaca-se que diante da inexistência de 

preliminares ou questão de ordem a serem analisadas, passa-se ao 

julgamento do mérito. – Do Mérito: No que se refere especificamente aos 

credores com garantia fiduciária, dúvida não há da pretensão da lei. Nos 

termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, o crédito fiduciário não se sujeita 

mesmo aos efeitos da recuperação judicial. Veja: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. (…) § 3º. Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 

4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.” 

Aliás, como desdobramento lógico da exclusão dos créditos do plano de 

recuperação, tem-se a previsão do art. 39, § 1º, da LRF. Está no artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 76 de 575



que os credores fiduciários não terão direito a voto e não serão 

considerados para o quórum de instalação e de deliberação da 

assembleia. Veja: “Art. 39. (…) § 1o Não terão direito a voto e não serão 

considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de 

deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o 

do art. 49 desta Lei.” No caso dos autos, o crédito que se busca a 

inclusão na lista de credores é constituído por meio de alienação fiduciária, 

de modo que não deve figurar na lista de credores, uma vez que, por sua 

própria natureza, não se submete ao plano de recuperação judicial. O 

entendimento, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Pela importância: “(...) I. Os créditos decorrentes de 

contrato garantido por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial, na forma do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, 

sendo possível a realização da chamada "trava bancária", desde que o 

contrato esteja averbado no Registro de Títulos e Documentos 

competente. Inteligência do art 1.361, § 1o, do Código Civil, e art 42, da Lei 

nº 10.931/2004. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1725609/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 

22/08/2019)”. Sequer há que se falar em flexibilização da legislação 

vigente, uma vez que a garantia fiduciária não se transveste em bem 

essencial, já que formada por duplicata de venda mercantil, a saber, nº. 

1009825. Assim, porque evidenciada a natureza do negócio jurídico 

firmado pelas Partes, o crédito em questão deve ser excluído da lista de 

credores. Decido. Pelo exposto, JULGO improcedente o pedido inicial para 

manter inalterado o crédito listado em favor do Credor. CONDENO a 

Recuperada ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, 

desde logo arbitrados no que corresponder a 10 % do valor atualizado da 

causa. Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da presente 

manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 19 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000602-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

RICARDO NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000602-08.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Com razão o Exequente. Realmente, o disposto no art. 49, § 1º, da Lei 

11.101/05, expressamente autoriza a conservação dos direitos e 

privilégios que o credor tenha contra coobrigados, fiadores e obrigados de 

regresso. Veja: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os 

credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e 

privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” 

Assim, dada à inexistência de impugnação quanto ao crédito do Exequente 

em face do Executado Ricardo, e também em razão da ressalva do art. 49, 

§ 1º, da LRF, admite-se que, pelo menos contra ele, a execução tenha seu 

trâmite regular. Dessa forma, a fim de conferir alguma celeridade ao feito, 

INTIME-SE o Exequente para que indique bens disponíveis do Executado 

Ricardo, em (10) dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC. Em não havendo manifestação no aludido prazo, 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE 

os autos ao arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou 

até o advento do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do 

lapso de suspensão – art. 921, § 4º, NCPC. No advento do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, 

devolvendo-me conclusos os autos para deliberação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 

de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144183 Nr: 2329-19.2018.811.0051

 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: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Freitas Fernandes - 

OAB:19.171/MS, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, 

MARIANE CARBONERA AGUIAR - OAB:19748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre o regular 

prosseguimento do feito, devendo solicitar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163447 Nr: 2417-23.2019.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helcio Antonow

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobiano Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista que o advogado da 

parte Autora foi somente cadastrado na data de hoje, Impulsiono os Autos 

para a Intimação da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste quanto a decisão de Ref:26.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23499 Nr: 1447-09.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Mara Grasel, Analuiza Skaf 

dos Santos Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4.907/B

 Isso posto, INDEFIRO o pedido para majoração dos honorários.No mais, 

tendo em vista o teor da certidão de p. 193/v, INTIME-SE o Exequente para 

que, no prazo de 15 dias, informe nos autos a exata localização do imóvel 

penhorado.Após, EXPEÇA-SE novo mandado de avaliação.Juntado o 

laudo, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias sobre o valor atribuído aos imóveis.Não havendo impugnação, 

NOMEIO, desde logo, o Senhor Flares Aguiar da Silva, matrícula JUCEMAT 

nº 019, com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 

1.836, edf. Work Center, Sala 607, 6º Andar, Bairro: Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3025-7500/99946-4717, E-mail: 

flares_aguiar@hotmail.com, como Leiloeiro.Ao Leiloeiro, ARBITRO 

comissão correspondente a 2,5% do valor da avaliação, suportada pelo 

Executado, nas hipóteses de adjudicação ou de remissão, e a 5% do valor 

do bem em caso de arrematação, paga pelo arrematante (art. 884, 

parágrafo único, do NCPC).INTIME-SE o Sr. Leiloeiro para que, em 

aceitando o encargo, e atendendo às disposições do art. 884 e 887 do 

NCPC, disponibilize data para a realização do leilão.O Sr. Leiloeiro, com 

pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, deverá cientificar o 

Executado, por meio de seu Advogado, ou por correio, se não tiver 

Procurador constituído (art. 889, I, do NCPC), bem como os terceiros 

arrolados nos incisos II a VIII do art. 889 do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 de janeiro 

de 2020.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 138-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B, Deivison vinicius - OAB:14690, 

Fábio Luis Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Juliano Martin Rocha - 

OAB:253333, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz 

Carlos - OAB:26822 B, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, 

Marcelo Savi - OAB:40989, willian - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens 

disponíveis do executado, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30892 Nr: 998-80.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leopoldina Baruffi Guareschi, Genésio Guareschi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os AUTOS para intimação da 

parte requerente para que, no prazo 15(quinze)dias, se manifeste a cerca 

do calculo apresentado folhas 196,197.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71116 Nr: 3879-93.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFSC, MAAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245

 Autos n° 3879-93.2011.811.0051 - 71116

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de junho de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34248 Nr: 788-92.2011.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trescinco Distribuidora de Automoveis Ltda, 

Wolkswagem do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265/MT, MÁRCIO 

NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604-SP, RAFAEL GOOD GOD 

CHELOTTI - OAB:139387 , Thaís Galindo da Silva - OAB:13.148/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, e 

reiterando intimação anterior, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO 

DO EXECUTADO para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados 

bancários para a transferência dos valores bloqueados a serem 

devolvidos (nome do titular, CPF, conta corrente/poupança, agência e 

banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82676 Nr: 2335-65.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Créditorios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MS 11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2335-65.2014.811.0051 - 82676

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras do Executado, 

limitada ao total da dívida.

Em sendo frutífera a providência, DETERMINO, desde logo, a conversão da 

indisponibilidade em penhora, independentemente de termo ou de auto, 

autorizando, por outro lado, o cancelamento da ordem quanto a eventual 

excesso.

A imediata conversão da indisponibilidade em penhora, embora contrária 

ao texto literal do art. 854, § 5º, do NCPC, permite que se atualizem 

financeiramente os valores atingidos, de modo que, ao final da arguição do 

§ 4º, do aludido artigo, a parte que deles se apropriar não suportaria 

aquele prejuízo que haveria se não se corrigisse a quantia bloqueada.

De todo o modo, cabe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, arguir 

qualquer das hipóteses do art. 854, § 3º, do NCPC. Na forma do § 2º do 

mesmo artigo, o Executado deverá ser intimado na pessoa do advogado, 

exceto se não houver constituído, caso em que a intimação será pessoal.

 Apresentada insurgência pelo Executado, em respeito aos artigos 7º e 

10, ambos do NCPC, INTIME-SE a Parte contrária para que se manifeste a 

respeito em igual prazo.

Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.

Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações acerca da última 

declaração de rendas do Executado, pelo Sistema Infojud.

Com a reposta, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que no prazo de 10 (dez) dias, indiquem bens 

disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do NCPC.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 09 de setembro de 2019.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000514-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

THYARA DORILEO ALBERTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000514-96.2020.8.11.0051 Cominatória Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere das alegações iniciais, a 

Requerente, na qualidade de servidora pública municipal, teria recebido 

gratificação por exercício do serviço de prótese dentária até março de 

2016. Nessa época, a Requerente teria assumido cargo comissionado, 

perdendo, ao que parece, aquela gratificação. Entretanto, sua substituta 

assim teria continuado a perceber o acréscimo. Ao deixar o cargo 

comissionado e retornar à função de origem, isso em julho de 2018, a 

Requerente não teria voltado a receber a gratificação pelo exercício da 

aludida função. Ao menos no meu sentir, a simples análise desse breve 

histórico já basta para demonstrar a impertinência do pedido de 

antecipação de tutela. É que, se a violação feita pelo Município teria 

ocorrido ainda em julho de 2018, mostra-se evidente a desnecessidade da 

imediata entrega da prestação jurisdicional, antes da integralização da 

relação processual e do pleno exercício do contraditório. Em outras 

palavras, se a Requerente pôde aguardar prazo de quase dezoito meses 

para o ajuizamento de sua inicial, certamente que poderá aguardar a 

manifestação do Requerido. De resto, incide a vedação do art. 7º, § 2º, da 

Lei 12.016/09, aplicável à hipótese por força do art. 1.059 do Novo Código 

de Processo Civil. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Sem prejuízo, 

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de 

seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000515-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KUNZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS OAB - MT24332/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000515-81.2020.8.11.0051 Cominatória Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o 

deferimento do pedido liminar. Do que se infere das alegações iniciais, o 

Requerente, na qualidade de servidor público municipal, embora 

exercendo o serviço de prótese dentária desde fevereiro de 2019, nunca 

teria recebido o adicional correspondente. Ao menos no meu sentir, a 

simples análise desse breve histórico já basta para demonstrar a 

impertinência do pedido de antecipação de tutela. É que, se a violação feita 

pelo Município teria ocorrido ainda em fevereiro de 2019, mostra-se 

evidente a desnecessidade da imediata entrega da prestação jurisdicional, 

antes da integralização da relação processual e do pleno exercício do 

contraditório. Em outras palavras, se o Requerente pôde aguardar prazo 

de mais de ano para o ajuizamento de sua inicial, certamente que poderá 

aguardar a manifestação do Requerido. De resto, incide a vedação do art. 

7º, § 2º, da Lei 12.016/09, aplicável à hipótese por força do art. 1.059 do 

Novo Código de Processo Civil. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 

300 do NCPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente. Sem 

prejuízo, CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de sua ilustre Procuradora (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo 

de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Por fim, na forma do art. 99, § 3º, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de março 

de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-91.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUE LUCIANO DRESCHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000482-91.2020.8.11.0051 Declaratória Decisão. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento 

do pedido liminar. A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é suficiente para a 

plena configuração do periculum in mora. Como se sabe, a inscrição em 

cadastro de inadimplentes tem a finalidade de proteger o próprio comércio, 

no sentido que fornece aos que dele participam um histórico de suas 

condutas comerciais negativas, além de alertar acerca de eventuais 

situações de insolvência. Tem, ainda, o objetivo velado de “coagir”, por 

vias transversas, o devedor a cumprir a obrigação. Sendo, portanto, 

medida com efeitos restritivos, deve ser exercida dentro dos limites do 

razoável e da lei, de forma a impedir que seu uso imoderado atinja aqueles 

cidadãos idôneos que não mereçam ali figurar, seja porque jamais 

incorreram em mora, seja porque têm razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a plausibilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, ao menos no presente momento processual, 

em cognição sumária, prestigia-se a alegação do Requerente, no sentido 

de que, por algum equívoco do Requerido, cobraram-se tributos e taxas do 

Lote 09 da Quadra 14, já inexistente, porque, em razão do 
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desmembramento, a partir de 2010, aquela área urbana passou a ser 

descrita por Lotes 09D e 09R da mesma Quadra. Corroboram tal 

conclusão liminar os documentos apresentados na inicial. A cópia do 

Alvará de Desmembramento, acompanhada do memorial descritivo que se 

fez à época, mostram a substituição daquela área original por outras duas. 

Depois, as Certidões emitidas pelo próprio Requerido revelam a cobrança 

de impostos e taxas tanto da área original, em sua inteireza, como das 

duas desmembradas. Assim, em cognição sumária, mostra-se, 

aparentemente, indevida a anotação decorrente do inadimplemento do Lote 

09 da Quadra 14. Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, 

DEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente para determinar a 

suspensão da anotação lançada pelo Município de Campo Verde, 

referente à Certidão de Dívida Ativa 5503/2015. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, OFICIE-SE ao Requerido, bem como ao 

SPC, para que promovam a exclusão da inscrição referente à operação 

indicada no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa 

diária, a ser oportunamente arbitrada. CITE-SE o Requerido para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresente resposta. Por fim, na forma do art. 99, 

§ 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 

de março de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002780-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA BARRETO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINI RAMOS RODRIGUES OAB - MT0010509A (ADVOGADO(A))

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte 

requerente, na pessoa de seu(sua) procurador(a), para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação id. 27530654, no prazo de 15 

dias. Campo Verde-MT, 28 de fevereiro de 2020. assinado eletronicamente 

LEONÉSIO GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-75.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO SECUNDINO HIPOLITO (EXECUTADO)

 

Processo nº 1002878-75.2019.8.11.0051 Execução de título extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de JAIRO SECUNDINO HIPOLITO, ambos 

já devidamente qualificados. Instada a manifestar, a parte exequente 

informou não mais possuir interesse no prosseguimento do feito, 

postulando, assim, pela extinção da execução em razão da desistência 

(id. 25652871). Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De elementar conhecimento que as execuções 

diferem-se significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já 

possuem título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar. 

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento. 

Com efeito, dispõe o art. 775, do novel Código de Processo Civil que “o 

exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva”. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência aduzido pela parte exequente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII c/c art. 775, ambos do novo Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, inciso I, do NCPC. DEIXO de arbitrar 

honorários advocatícios, eis que não houve intervenção da parte 

executada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Com o trânsito em julgado, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 06 de dezembro de 2019. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000556-82.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JUNIOR ROCHA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA DA CRUZ OAB - MS4502 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO AS PARTES acerca da PERÍCIA MÉDICA 

designada para o dia 05/03/2020, às 14h00min, a realizar-se na Clínica 

Med Center Prime, situada na Rua São Salvador, 621-B, centro, nesta 

cidade, com o perita nomeado Dr. Igor Garcia da Silva, devendo a parte 

Requerente apresentar-se para a perícia na data e horário designados 

portando todos os seus exames médicos e documentos pessoais. Campo 

Verde-MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO 

GONSALVES DE RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33267 Nr: 3386-53.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar, Mário José Aguiar, Isaura Bif 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAURI AGUIAR, Cpf: 69944270997, Rg: 

5.011.590-9, data de nascimento: 15/04/1969, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 443.074,40 - Valor 

Atualizado: R$ 413.074,44 - Valor Honorários: R$ 30.000,00

Despacho/Decisão: Vistos etc. Citem-se os executados para que paguem 

em 03 (três) dias a dívida, nos moldes do artigo 652 do CPC, com a nova 

redação dada pela Lei 11.382/2006. Decorrido o prazo, não tendo os 

devedores efetuado o pagamento, o oficial de justiça, munido da segunda 

via do mandado, procederá de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimará, na mesma 

oportunidade, os executados (art. 652, § 1°). Os executados, nos moldes 

do artigo 736 do CPC, com a nova redação dada pela Lei 11.382/2006, 

independentemente de penhora, caução ou depósito, poderão se opor 

através de embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da juntada aos autos da primeira via do mandado de citação (art.738). No 

prazo para a interposição dos embargos, os embargantes/executados 

reconhecendo o crédito, poderão requerer ao juízo o depósito de 30% do 

valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios, 

requerendo ainda que o restante seja pago em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 

1% ao mês (art.745-A do CPC). Caso os devedores não se manifeste no 

prazo de 15 dias, em relação aos embargos do devedor e as 

possibilidades descritas no artigo 745 do CPC, para o seu ajuizamento, 

salvo as matérias de ordem pública e que normalmente podem ser 
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reconhecidas no corpo da própria execução, ocorrerá a preclusão e 

consolidação da dívida, decaindo os devedores do direito de embargar, 

visto que, atualmente os embargos do devedor não mais carecem de 

garantia do juízo, não podendo o devedor ainda ser agraciado com a 

inércia, diante de tantos benefícios que a nova lei lhe concede. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pelos executados no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) nos termos do artigo 20, § 4° do Código de 

Processo Civil, devidamente atualizado, nos moldes do artigo 652-A, 

atentando-se que, em caso de pagamento no prazo de 03 (três) dias, nos 

moldes do primeiro parágrafo supra, a verba honorária será reduzida à 

metade. Cumpra-se, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Resumo da Inicial: Banco do Brasil S/A, qualificado nos autos, propôs a 

presente Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente 

em face de Amauri Aguiar, Mario José Aguiar e Isaura Bif Aguiar, todos 

qualificados, alegando, em síntese, que os executados contrataram 

crédito inicial no valor de R$ 198.310,55 (cento e noventa e oito mil, 

trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Cédula 

Rural Hipotecária nº 21/55000-X. Deixaram os executados de pagar a 

obrigação devida. Diante disso, o exequente propôs a presente execução 

visando o recebimento do crédito.

Campo Verde, 28 de fevereiro de 2020

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114454 Nr: 4487-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. Riquetti Transporte - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992/A

 INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

cumprimento à sentença, devendo proceder à entrega do Certificado de 

Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura 

reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos 

eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte 

exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, 

sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, que, desde, fixo 

em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória. 

Valor atual da dívida: R$ 841.665,01 (oitocentos e quarenta e um mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo); valor dos honorários 

sucumbenciais: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77509 Nr: 2448-53.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo previsto no artigo 921, §§ 1º e 2º, do 

NCPC. Que nos termos do artigo 580 e seguintes da CNGC, INTIMO a parte 

exequente, na pessoa de seu(ua) procurador(a), para promover o 

andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo 

indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, 

não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos, novo 

requerimento de suspensão ou pedido de providências já realizadas, sob 

pena de arquivamento, sem prejuízo da emissão de certidão de crédito, 

caso solicitada. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171560 Nr: 6209-82.2019.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Tirado Aragon Neto, Tiago 

Fernandes Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Juliano Kutianski - OAB:26499/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO O FEITO à expedição de 

matéria para imprensa a fim de intimar o d. causídico, Dr. Juliano Kutianski, 

devidamente inscrito na OAB/MT sob o nº 26499/O, acerca da 

redesignação de audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/03/2020, às 14h(horário local), a ser realizada no Edifício do Fórum da 

Comarca de Campo Verde-MT.É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172214 Nr: 61-21.2020.811.0051

 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): Wender Siqueira Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B

 Autos n° 61-21.2020.811.0051 (172214)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

ACOLHO a justificativa apresentada pelo Advogado que representa os 

interesses do réu Wender Siqueira Conceição, Dr. Ary da Costa Campos, 

eis que devidamente comprovada.

Por consequência, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento, 

outrora aprazada, para realizar-se no dia 30 de março de 2020, às 

13h30min (MT).

CIENTIFIQUE-SE o Representante do Ministério Público, o Acusado e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, e o Advogado, via 

DJE.

OFICIE-SE a Cadeia Pública de Dom Aquino, local em que o réu 

encontra-se segregado.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 172220 Nr: 66-43.2020.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Vergílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto de souza junior - 

OAB:, Germano Julian Souza - OAB:16.205

 Autos n° 66-43.2020.811.0051 (172220)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para o interrogatório do réu APARECIDO VERGÍLIO, 

para inquirição da vítima FERNANDA GALDINO BRITO e da testemunha 

FERNANDO GALDINO BRITO, para realizar-se no dia 23 de março de 2020, 

às 16h15min.
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Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se o réu, a vítima e a testemunha.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo réu, via 

DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-14.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA SOARES (ESPÓLIO)

JADSON WILLIAM SOARES DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000513-14.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:CELIA REGINA 

SOARES e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAUL JOSE ALVES 

AMARAL POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 29 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: 1000522-73.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSIEL DA CONCEICAO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000522-73.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:OSIEL DA 

CONCEICAO RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 2 de março 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: 1000523-58.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSSEY BASSIA BEZERRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000523-58.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:GERSSEY 

BASSIA BEZERRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010712-54.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SUHRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIAMARIA GONZAGA DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Impulsiono o fito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, se manifestar quanto a penhora 

negativa, requerendo o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 08/2020.

O DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI, E

 Considerando a falta de energia elétrica no Fórum de Canarana, a partir 

das 16:15 horas do dia 28 de fevereiro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender o expediente forense no dia 28 de de fevereiro de 

2020, no âmbito do Fórum de Canarana, Estado de Mato Grosso, em 

decorrência da interrupção da energia elétrica no prédio do Fórum de 

Canarana.

2º - Ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente os prazos 

processuais.

 Canarana-MT, 02 de março de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-28.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9784-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000618-28.2018.8.11.0029. 

AUTOR(A): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA proposta por J.A.F. FERREIRA 

ALIMENTOS EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Petição inicial 

em ID 16962305, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade do FEEF - 

Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Decisão concedendo liminar em parte, 

em ID 19937140. Contestação em ID 21010375. Impugnação à contestação 

em ID 28425338. É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO. A presente 

demanda comporta julgamento antecipado, ante abordar matéria 

exclusivamente de direito. Ausentes preliminares prejudiciais ao mérito. A 

improcedência do pleito é medida de rigor. A le 10.709/2018 institui 

providência temporária e de caráter emergencial. Tal norma apresenta 

como mister contribuir para o reequilíbrio das finança estaduais. Frisa-se 

que a referida norma não gera prejuízos ao contribuinte, visto que há 

previsão normativa de prorrogação automática de benefícios fiscais do 

ICMS pelo prazo adequado para o ressarcimento integral do montante 

depositado no FEEF. Trata-se de uma adequação temporal de incentivos 

fiscais do ICMS, visto que reduzem tais benefícios em 10% (dez por 

cento), sendo assegurado ao contribuinte a recuperação de tais valores 
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pela postergação do benefício fiscal. A título de argumentação, não 

vislumbro ofensa às normas constitucionais. Nota-se que não houve a 

criação de novo tributo, apenas a extensão de pagamento do próprio 

ICMS. Ressalta-se que a discussão e constitucionalidade da norma não é 

prerrogativa do estado de Mato Grosso. Tal questão já fora objeto de 

análise e discussão pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(processo nº 0063240-02.2016.8.19.0001), entendendo pela 

constitucionalidade do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Por fim, 

anoto que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não 

são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste julgamento 

(CPC, art. 489, §1º, inc. IV). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, e assim o faço com resolução de mérito, nos 

termo do art. 487, inc. I do CPC. Condeno a parte autora em custas 

judiciais e honorários advocatícios, o qual arbitro em 10 (dez) por cento 

sobre o valor atualizado da causa. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE VALORES à 

Fazenda Pública Estadual, devendo constar em seus cadastros o 

abatimento do imposto devido pelo valor ora recolhido. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, ao arquivo. Cumpra-se Canarana, 2 de 

março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000491-56.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE WINCK RIBEIRO DE MOURA OAB - SP374917 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000491-56.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: LUCAS ABREU SCHMIDT REQUERIDO: CLAUDIA 

ALESSANDRA SOUZA MIRANDA Vistos, Passo ao regular saneamento do 

feito. DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA Concedo o benefício da 

justiça gratuita para ambas as partes, visto não haver nos autos 

elementos que desqualifiquem a regular concessão. Contudo, ressalto que 

o benefício não abrangerá eventuais perícias requeridas, visto que se 

trata de ônus probatório das partes. DA TUTELA ANTECIPADA Atento ao 

melhor interesse da criança, nota-se que há indícios de violência física 

cometida pelo genitor frente aos infantes, razão que necessário acolher o 

parecer ministerial. Assim, INTIME-SE a parte autora para que compareça 

ao CRAS e inicie tratamento psicológico, com profissional indicado pelo 

CRAS. OFICIE-SE ao CRAS para que indique profissional para regular 

atendimento do genitor, bem como elaboração mensal de relatório se este 

se encontra habilitado para fins de visitação em finais de semana 

alternados, independente de supervisão. DO ENCERRAMENTO DO FEITO. 

Necessário a especificação de provas a fim de se evitar audiências 

desnecessárias. Atento ao princípio da cooperação processual, bem 

como da necessária manifestação das partes, em observância ao art. 370 

do CPC, manifestem-se as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando as questões controvertidas necessárias para eventual 

instrução, bem como a vinculação de cada prova/testemunha, para cada 

fato que entenda relevante, isso em um prazo de 15 (quinze) dias. Ciente 

as partes que as provas inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidas, o que ensejará o julgamento antecipado. Cumpra-se 

Canarana, 2 de março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000639-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GRANDO (AUTOR(A))

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

ALGERIO MARILEI LINDEMANN (AUTOR(A))

JANETE HENRIQUE (AUTOR(A))

SERGIO BRITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO 

OS AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: Certifico que, em cumprimento ao 

MANDADO DE CITAÇÃO diligenciei em 10/02/2020 às 15 horas nos 

endereços contantes no mandado, Comarca de Canarana-MT, e ali 

estando NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A CITAÇÃO do confinante: J. A. 

F. FERREIRA ALIMENTOS por não localizar o representante legal na 

unidade empresarial de Serra Dourada, obtive informações com a 

secretária que o representante legal é o Senhor JOSÉ CARLOS DE PAULA 

FERREIRA e pode ser localizado no escritório que fica localizado na cidade 

de Água Boa-MT na Rua 3, nº 279 - Centro; e do confinante CELSO 

TEIXEIRA VASCONCELOS DE OLIVEIRA por não localizá-lo no endereço 

mencionado no mandado, sendo que obtive informações que o mesmo 

pode ser localizado no Hospital Regional de Água Boa-MT onde exerce 

suas atividades laborais. Diante do exposto, devolvo o mandado para a 

Secretaria."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000538-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON FORTES DE MENEZES (EXECUTADO)

HELTON F. DE MENEZES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente. Após o decurso do prazo solicitado, fica, desde já, a parte 

requerente intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001001-69.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GOMES WECHWERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI TIAGO WECHWERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos à parte requerida para que se manifeste nos autos, requerendo o 

que de direito, no prazo legal, tendo em vista a apresentação de Embargos 

de Declaração (documento ID 29498855).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-04.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUILHERME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Despacho ID 26622706, impulsiono os autos 

ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a apresentação da 

proposta de honorários.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000012-29.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA CERTIDÃO Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos ao requerente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal, tendo em vista comunicação 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000311-40.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. A. D. S. (REU)

P. K. (REU)

C. S. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDE RIBEIRO XAVIER OAB - 957.576.601-63 (REPRESENTANTE)

FERNANDA PEDRONI SCHMIDT OAB - 054.603.471-30 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro, bem como a apresentação de contestação (documento ID 25946412 

- pág. 7 a 19).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-76.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA MOTA PAES MACHADO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: Dr. MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB/SP 149225, Dr. FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB/MT0018473S, para que providencie(m) o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Haja vista a Certidão Negativa ID 28154987 o 

Oficial de Justiça certificiar a necessidade de recolher mais sete (7) atos 

na zona urbana.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

ROSIENNE FARIA DA PENHA OAB - GO21989 (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO ALVES OAB - GO13048 (ADVOGADO(A))

MARCELO RIBEIRO ALVES OAB - GO47798 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000281-05.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA EXECUTADO: JOSE 

ADRIANO PINTON Vistos, SUSPENDAM-SE OS ATOS EXECUTIVOS, até 

decisão ulterior. Em que pese a manifestação em ID 27677232 alegando a 

nulidade da execução extrajudicial, nota-se que em ID 26635021 houve a 

homologação do acordo celebrado em ID 26568390. Assim, intimem-se as 

partes para se manifestar quanto ao cumprimento do acordo homologado 

ou pela continuidade da ação em sede de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL, visto a presença de homologação de acordo, isso em um prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito. Canarana, 2 de 

março de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001132-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO OAB - SP380194 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GASPARELLI NETO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001132-44.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): RODOLFO VALENTINO DA CRUZ REU: JOSE LUIZ 

GASPARELLI NETO Vistos, etc. Foi determinado que a parte autora 

emendasse a inicial, no prazo de 15 dias, observando o disposto no art. 

321 do CPC; e, intimado o ilustre advogado para atender o referido 

despacho, decorreu o prazo assinado, sendo que se manifestou da 

impossibilidade de emissão de guia, sendo certo que deve a própria parte 

autora proceder os trâmites administrativos devidos, e não trazer a baila 

questões já superadas ou não pertinentes neste estágio processual. Ante 

o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo 

Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos, se for o caso. Custas 

pela parte autora. P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. Canarana, 2 de março de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984 Nr: 41-68.1998.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpidio Alves Filho - 

OAB:5.063-A

 Tendo em vista a legislação vigente, nos termos do provimento 

056/CGJ/MT e ante ao pedido formulado retro, impulsiono os autos ao 

prazo dilatório, a fim de que os autos aguardem em cartório pelo prazo 

solicitado. Após o decurso do prazo, fica, desde já, a parte requerente 

intimada a se manifestar, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 44729 Nr: 1002-47.2014.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Castro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelaine Feijó Macedo - 

OAB:PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto nos autos 27998 em 

apenso por ZILDA CASTRO DE ANDRADE em face do INSS., ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 65 aportou nos autos informações acerca dos valores depositados 

e vinculados à estes autos correspondente ao valor da execução.

Fls. 61 a exequente requereu a expedição de alvará para levantamento 

dos valores e consequente o arquivamento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação conforme 

comprovado nos autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para levantamento dos valores 

vinculados nestes autos, consoante dados apresentados às fls. 61.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos principais 27998.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Canarana/MT, 28 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 52654 Nr: 3180-32.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Timóteo de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Viatos,

 Intime-se a parte exequente para manifestação acerca da petição de fls. 

53/57.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 28482 Nr: 2356-15.2011.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bartira Miranda Gardes Beine, João Bosco 

Gardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Vistos.

 A parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito.

O artigo 835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantia da execução.

O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de qualquer 

aceno direcionado à composição da dívida, bem como inexistência de 

bens para garantia da execução.

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BACENJUD, 

determinando o bloqueio online de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente for encontrado em contas bancárias 

pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi 

declinado pela parte exequente nos autos.

 Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal.

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62580 Nr: 2440-06.2017.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Almeida - 

OAB:24.591-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Eliza Schumann 

Kutzner - OAB:24.969- B, Luciana Sott - OAB:16.717/MT

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD formulado às 

fls. 72/78 e, subsidiariamente, defiro o bloqueio eletrônico de veículo 

através do sistema RENAJUD, o caso o primeiro reste infrutífero.

 2. Proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD e 

bens pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as referidas buscas, 

subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo sistema 

RENAJUD.

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema BacenJud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida, determino a inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a 

ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.

3. Frustradas todas as diligências anteriores, torne conclusos para análise 

do pedido formulado no item V.

4. Desde logo, determino que os protocolos referentes aos procedimentos 

eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam anexados a presente 

decisão, remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para 

observância das determinações acima, procedendo na forma do item 

2.16.4 da CNGC/MT.
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Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 57382 Nr: 2628-33.2016.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, RS, GS, HSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 Vistos,

 Trata-se de cautelar incidental de tutela provisória proposta por Rosamari 

Wahlbrink pleiteando a expedição de certidão premonitória para fins de 

averbação da presente demanda nas matrículas dos Imóveis sob os 

números 17.789, 15.553 e 11.373 do CRI desta Comarca.

 Decido.

 O art. 300 do CPC prevê expressamente que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

 Em outras palavras, o dispositivo permite a concessão da tutela de 

urgência se presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum 

in mora”.

Analisando detidamente os autos do processo, tem-se que o pedido de 

liminar deve ser parcialmente deferido.

No presente caso, a parte autora alega que os herdeiros do “de cujus” 

estão tentando vender o patrimônio, anexando aos autos fotos dos 

referidos imóveis com placas de “vende-se”. E por isso, requer que fique 

demonstrado nas referidas matrículas a existência da presente ação e o 

impedimento de suas vendas com a finalidade de dar ciência a terceiros 

até o deslinde do processo.

 Entretanto, da análise dos autos, vê-se que o imóvel sob matrícula n.º 

17.789 não é objeto dos autos.

 Assim, o “fumus boni iuris” resta comprovado no presente pedido diante 

dos documentos carreados aos autos, demonstrando a existência dos 

bens imóveis elencados na presente demanda como parte do patrimônio a 

ser partilhado.

 E, em relação ao “periculum in mora” também devidamente configurado já 

que comprovada a intenção dos herdeiros em desfazer dos bens objetos 

da lide e que a demora para realização da averbação poderá acarretar 

prejuízos à autora.

 Deste modo, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão 

da medida pleiteada, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteado para determinar a expedição de certidão premonitória 

para fins de averbação da presente demanda nas matrículas dos Imóveis 

sob os números 15.553 e 11.373 do CRI desta Comarca.

 Cumpra-se. Intime-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20953 Nr: 1672-61.2009.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Procuradora Fed

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Alessandra Fávero 

Alves - OAB:167929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:OAB/SP 

105.089

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais para que se proceda o desarquivamento 

dos presentes autos , para juntada da petição feita via PEA nº 79617. A 

guia poderá ser emitida através do site: arrecadacao - e posteriormente 

protocolada no Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 42936 Nr: 1833-32.2013.811.0029

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: Paulo Quirino Bidinotto Dall Osto, Maria Garcia Dall'osto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vislumbro inexistir pedidos pendentes de análise.

Assim sendo, retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 Arquive-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-11.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 18008763 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 28 de março de 2019, às 17h10min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009923 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 15h10min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO MACIEL DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão constante no ID do documento: 18009898 

que concedeu a liminar, ante a falta de tempo hábil para cumprimento dos 

atos processuais, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar o Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

redesignada para o dia 21 de março de 2019, às 14h50min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 17 

de fevereiro de 2019. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000170-89.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte com a 

finalidade de, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados bancários, 

para cabal cumprimento do r. despacho constante no ID do documento: 

29749729. Canarana-MT, 02 de março de 2020 Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-32.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO SCHUSTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010034-32.2017.8.11.0029. REQUERENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER, LUIZ 

ANTONIO SCHUSTER Vistos. A parte exequente pleiteou requerendo a 

penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de Processo Civil indica 

o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantia da 

execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, torna perfeitamente 

viável o bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente 

em contas bancárias dos devedores, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens para garantia da execução. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de penhora online, e em consequência, PROCEDA-SE pelo 

sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de valores até o 

montante do débito executado que eventualmente for encontrado em 

contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de inscrição no 

CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. Realizado o 

bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e depósito, e 

intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no prazo legal. 

Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de inércia 

ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, desde 

já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000353-89.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MIGUEL ACCADROLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000353-89.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: LUIS MIGUEL ACCADROLI 

EXECUTADO: JOSE PIRES FILHO Vistos. A parte exequente pleiteou 

requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de 

Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantia da execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, 

torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias dos devedores, mormente em 

face da ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, 

bem como inexistência de bens para garantia da execução. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

PROCEDA-SE a decisão pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio 

online de valores até o montante do débito executado que eventualmente 

for encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº 

de inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. 

Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de 

bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. CUMPRA-SE. CANARANA, 23 de janeiro de 2020. Conrado 

Machado Simão Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000767-87.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MEYER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIOR DA ROZA OAB - MT26828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000767-87.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: MARCOS MEYER EXECUTADO: 

ADENILTON SOARES DOS SANTOS Vistos. A parte exequente pleiteou 

requerendo a penhora online do crédito. O artigo 835 do Código de 

Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantia da execução. O artigo 854, do Código de Processo Civil, 

torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de eventual numerário 

porventura existente em contas bancárias dos devedores, mormente em 

face da ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, 

bem como inexistência de bens para garantia da execução. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em consequência, 

PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o bloqueio online de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente for 

encontrado em contas bancárias pertencentes ao executado, cujo nº de 

inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte exequente nos autos. 

Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), lavre-se a penhora e 

depósito, e intime-se o executado para, querendo, oferecer embargos no 

prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de 

bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens passíveis de penhora, consignando que em caso de 

inércia ou mera reiteração de pedidos já indeferidos pelo Juízo, determino, 

desde já, o arquivamento dos autos até ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-53.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:
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F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000584-53.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: F F DOS SANTOS FEITOSA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: MOISES VALERIANO DA SILVA Vistos. A 

parte exequente pleiteou requerendo a penhora online do crédito. O artigo 

835 do Código de Processo Civil indica o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantia da execução. O artigo 854, do Código 

de Processo Civil, torna perfeitamente viável o bloqueio e penhora de 

eventual numerário porventura existente em contas bancárias dos 

devedores, mormente em face da ausência de qualquer aceno direcionado 

à composição da dívida, bem como inexistência de bens para garantia da 

execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora online, e em 

consequência, PROCEDA-SE pelo sistema BACENJUD, determinando o 

bloqueio online de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente for encontrado em contas bancárias pertencentes ao 

executado, cujo nº de inscrição no CPF/CNPJ foi declinado pela parte 

exequente nos autos. Realizado o bloqueio do numerário (total ou parcial), 

lavre-se a penhora e depósito, e intime-se o executado para, querendo, 

oferecer embargos no prazo legal. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente 

frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, 

consignando que em caso de inércia ou mera reiteração de pedidos já 

indeferidos pelo Juízo, determino, desde já, o arquivamento dos autos até 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Canarana/MT, 23 de janeiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000031-06.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANIO RENE LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar dados bancários, para 

devolução dos valores bloqueados indevidamente. Canarana-MT, 02 de 

março de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarães

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000231-57.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (ESPÓLIO)

JULIO JOSE DE CAMPOS (INVENTARIANTE)

JULIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEFERINO DIAS (REU)

ZULEIKA ANTONIA DA SILVA DIAS (REU)

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000231-57.2020.8.11.0024. AUTOR(A): JULIO JOSE DE CAMPOS 

ESPÓLIO: ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS INVENTARIANTE: JULIO 

JOSE DE CAMPOS REU: ZEFERINO DIAS, ZULEIKA ANTONIA DA SILVA 

DIAS, LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA Vistos, etc. Analisando a inicial, 

observa-se que não há pedido de gratuidade, tampouco foram recolhidos 

os valores das custas processuais. Dessa forma, intimem-se os autores 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acostem ao feito os comprovantes 

do recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000200-37.2020.8.11.0024

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:

VALDETH ALVES VILELLA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1 0 0 0 2 0 0 - 3 7 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 2 4 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDETH 

ALVES VILELLA BARBOSA Vistos, etc. Analisando a inicial, observa-se 

que não há pedido de gratuidade, tampouco foram recolhidos os valores 

das custas processuais. Dessa forma, intimem-se os autores para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostem ao feito os comprovantes do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321 do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000220-28.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000220-28.2020.8.11.0024. REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Após o 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do 

Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a ser imprescindível nas 

ações previdenciárias o prévio requerimento administrativo para 

qualificação do interesse processual. Partindo de tal premissa, 

interpretação diversa não pode ser dada às relações de consumo. 

Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do Código de 

Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover “sempre 

que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, assim, a 

judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais célere e 

menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com o 

advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 
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(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no agravo de 

instrumento nº 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 de 

Outubro de 2019 : "EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31866 Nr: 1263-03.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenivaldo Arruda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366

 Vistos etc,

Trata-se de pedido da parte autora para que a sentença de fl. 127/129 

seja revista, sob o fundamento de erro material na parte em que foi 

condenada ao pagamento de custas, de taxas judiciais e de honorários 

advocatícios sucumbenciais, uma vez que seria beneficiária da justiça 

gratuita.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que foi concedido à parte requerente o 

direito a gratuidade da justiça, consoante decisão de fl. 56/57.

Posto isto, nos termos do art. 494, II, do CPC, por se tratar de inexatidões 

materiais, retifico a sentença de fl. 127/129 para suspender a 

inexigibilidade do pagamento de custas, de taxas judiciais e de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantendo inalterados os 

demais termos da referida sentença.

Dê-se baixa ao protesto cartorário de fl. 249/254 em face da parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000207-29.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU LUIZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000207-29.2020.8.11.0024. AUTOR: PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE 

DE OLIVEIRA REU: ELIZEU LUIZ DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do art. 

561 do Código de Processo Civil, são requisitos para concessão da liminar 

de manutenção ou reintegração de posse a demonstração: do exercício 

de posse; da turbação e do esbulho praticado pela parte requerida; da 

data da turbação ou esbulho; e da continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração. 

Com efeito, analisando a pretensão liminar à luz dos fatos narrados e 

provas coligidas à inicial, infere-se que não deve prosperar, em razão de 

não haver elementos a indicar, neste juízo perfunctório, a prova do 

esbulho possessório, isto é, provas que, de fato, seu imóvel teria sido 

invadido pelo requerido. Ou seja, há dúvidas consideráveis se, de fato, 

houve o esbulho possessório, bem como se a área em questão seria de 

posse do autor, já que, ao que se verifica dos elementos apresentados 

até este momento, o pretenso esbulho seria em parcela do imóvel em 

questão. Sobretudo quando não demonstrada, nesta quadra de cognição, 

com a precisão que se exige as linhas limítrofes do referido imóvel. Por 

outro lado, o boletim de ocorrência lavrado perante a autoridade policial 

não é prova que, isoladamente considerada, sirva para demonstrar a 

existência do referido esbulho, por se tratar de declaração unilateral, a 

qual induz à presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente ao 

deferimento de ordem liminar. Ainda, em relação ao esbulho possessório, 

em razão de não ter sido demonstrado, ainda que minimamente, 

necessário perquirir acerca da efetiva invasão, o que demanda a regular 

citação e o exercício do contraditório pela requerida, não sendo possível 

aferir de forma suficientemente fidedigna, por meio de audiência de 

justificação, a efetiva natureza da posse exercida pelas partes e do 

esbulho, já que a prova produzida seria unilateral, lastreada somente na 

inquirição de testemunhas da parte autora, o que se mostra temerário. 

CONCLUSÃO. Diante do exposto, não evidenciados os requisitos 

necessários, sendo inútil a realização de audiência de justificação, indefiro 

os pedidos de liminar e de realização de audiência de justificação. Por 

razões de economia processual, determino, desde já, seja realizada 

constatação ‘in loco’ por meio de oficial de justiça, com a finalidade de 

verificar o efetivo exercício da posse sobre a área e de eventual esbulho 

possessório, devendo para tanto ser elaborado auto circunstanciado, o 

qual deverá ser instruído com reproduções fotográficas do local e demais 

elementos que se fizerem necessários. Sem prejuízo do exposto, cite-se a 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecerem à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334 Código de Processo Civil). Advirtam-se 

às partes que a ausência injustificada à audiência de conciliação será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa 

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

da causa (art. 334, §8°, Código de Processo Civil). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, Código de Processo Civil). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, Código de Processo Civil), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do Código de Processo 

Civil. Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 Código de 

Processo Civil). Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 Código 

de Processo Civil), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 2 de março de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000081-76.2020.8.11.0024

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:

WEWLIZOMAR JADER REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000081-76.2020.8.11.0024. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WEWLIZOMAR JADER REIS Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ajuizou ação de busca e 

apreensão com pedido de liminar contra WEWLIZOMAR JADER REIS, 

objetivando a constrição do veículo descrito na exordial, alegando a 

inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os documentos que a 

parte autora entendeu pertinentes. É o breve relatório. Decido. Sobre a 

matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 

2°. (...) § 2° 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.” In casu, verifica-se o pedido liminar 

realmente merece acolhida, porquanto os documentos dos autos 

comprovam que a dívida está vencida e que a carta registrada foi enviada 

ao endereço da parte requerida constante no contrato. CONCLUSÃO 

Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da parte 

devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos. Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação 

da parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a 

liminar, efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo 

os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69). Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, defiro 

reforço policial, caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 4133-06.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862, Wesley Robert de Amorim - OAB:6610/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do denunciado, pela 

imprensa, para no prazo de 10 dias apresentar resposta à acusação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-64.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA NOBREGA ALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000237-64.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:DIRCE DA 

NOBREGA ALBINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS DE 

ALMEIDA ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 29 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: 1000238-49.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA LARANJEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000238-49.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:WILSON DE 

SOUZA LARANJEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 29 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: 1000239-34.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000239-34.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANTONIO 

APARECIDO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000240-19.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC AUGUSTO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000240-19.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ERIC AUGUSTO 

OLIVEIRA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000241-04.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000241-04.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ERLI PIRES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000242-86.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CILSO GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000242-86.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CILSO GOMES 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000243-71.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GESIO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000243-71.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:GESIO ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000244-56.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MORAIS MONTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000244-56.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:HELIO MORAIS 

MONTELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000245-41.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000245-41.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONARDO 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000246-26.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CONCEICAO BARROS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000246-26.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:IONE 

CONCEICAO BARROS PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000247-11.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARI ROSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000247-11.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:SUZIMARI ROSA 

DE SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000248-93.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA PONTES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-93.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LUANA PONTES 

DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000249-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CERQUEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000249-78.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARCIA 

CERQUEIRA DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000250-63.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUZA BORGES FRANCO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000250-63.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARILUZA 

BORGES FRANCO DOS ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MICHEL CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000251-48.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000251-48.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARLUCE DA 

SILVA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000252-33.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000252-33.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NAIR FERREIRA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000253-18.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVELAINE DA SILVA RODRIGUES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000253-18.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VIVELAINE DA 

SILVA RODRIGUES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000254-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000254-03.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOSE SANTANA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000255-85.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-85.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:IREDIANA DE 

SOUZA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000256-70.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000256-70.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARIA LURDES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000257-55.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TRINDADE SILVERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000257-55.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:CLEITON 

TRINDADE SILVERIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000258-40.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-40.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOSE DA SILVA 

CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000259-25.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-25.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:EDILENE DA 

SILVA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000260-10.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000260-10.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARIA DIVINA 

CESAR DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 
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março 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: 1000261-92.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-92.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEANDRO DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000262-77.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000262-77.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NADIR 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000263-62.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE REGINA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000263-62.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:GLEICE REGINA 

PAIVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 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: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000264-47.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000264-47.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MARCELO 

BORGES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000265-32.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL APARECIDO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000265-32.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ISMAIL 

APARECIDO DE REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000266-17.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA BORGES BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000266-17.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:ANGELICA 

BORGES BITENCOURT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000267-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIDE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000267-02.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:IVONEIDE NUNES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000268-84.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA VIANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000268-84.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:LEONTINA 

VIANA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS 

ALVES 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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

23/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março 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: 1000269-69.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-69.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL 

CAMPOS ALVES 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: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 . 1 de março 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: 1000270-54.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTA REZENDE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000270-54.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:VALTA REZENDE 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHEL CAMPOS ALVES 

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: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 

970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 1 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-24.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLESSIO DE SOUSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES CLESSIO DE SOUSA LIMA BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Após o precedente firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG passa a 

ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio requerimento 

administrativo para qualificação do interesse processual. Partindo de tal 

premissa, interpretação diversa não pode ser dada às relações de 

consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° e 3°, do 

Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz promover 

“sempre que possível, a solução consensual do conflito”, evitando-se, 

assim, a judicialização desnecessária, quando há meio administrativo mais 

célere e menos oneroso à parte na resolução do conflito. É certo que com 

o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo 

Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e 

empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, 

o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro na plataforma, 

estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o 

impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, 

nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o 

interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do 

conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as 

informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% 

(oitenta por cento). Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de 

Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e 

aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de 

consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, 

através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Nesse sentido vale 

a reprodução da decisão de vanguarda do TJMA, no AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 0804411-73.2018.8.10.0000 – SÃO LUÍS, (DJMA) de 31 

de Outubro de 2019 : " EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO PARA CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO USO DOS MECANISMOS VIRTUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS. ACESSO A JUSTIÇA. 1. Considerando que o pedido 

formulado na inicial está albergado na plataforma para busca de uma 

solução extrajudicial satisfativa, entende-se escorreita a decisão 

agravada, na medida em que se apresenta imprescindível a utilização de 

formas alternativas para a solução dos conflitos, a fim de garantir maior 

eficiência a Máquina Estatal, oportunizando o uso de meios que antecedem 

à judicialização. 2. Acentua-se que o Programa de Estímulo ao Uso dos 

Mecanismos Virtuais de Solução de Conflitos é um dos meios colocado à 

disposição da sociedade para tentar minimizar a avalanche de processos 

que massificam o Sistema de Justiça, retirando do Judiciário melhores e 

maiores condições do enfrentamento das causas verdadeiramente 

complexas, que, estas sim, necessitam da intervenção judicial, e, 

contribuindo, também, para a diminuição do custo do processo que ao fim 

e ao cabo, favorecerá o acesso, ainda, a um maior número de brasileiros. 

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. 4. Unanimidade. ". Desta 

forma, considerando que a empresa é cadastrada no referido site, 

intime-se o promovente, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial trazendo aos autos a tentativa de resolução administrativa do 

conflito na referida plataforma eletrônica (requerimento administrativo), 

para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Cumpra-se. 14 de fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-39.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA FISCHER DE CARVALHO (AUTOR)
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MARIO MARCIO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000271-39.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:TANIA MARA 

FISCHER DE CARVALHO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 2 de março 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: 1000004-67.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGUES GUIMARÃES (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALMON FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação dos(as) advogados(a) da parte promovente da Audiência de 

Conciliação designada para o dia 28/04/2020 Hora: 14:00 , na sala de 

audiências deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados 

de seus(as) constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março de 

2020. Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000441-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUVINA PEREIRA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovida para fornecer os dados bancários corretos 

da empresa BTG PACTUAL para expedição de novo alvará de 

levantamento de valor, tendo em vista que o alvará anteriormente expedido 

de n. 588010-6/2020 fora CANCELADO POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS. 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março de 2020. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010283-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(EXECUTADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento n. 54/07, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as 

partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, acerca do valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) depositado pela parte promovida 

Unimed Cuiabá em 28/03/2018 (Id 12457143 e 12457145), requerendo o 

que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 2 de março de 2020. Luciana 

Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002580-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002580-67.2019.8.11.0024 Reclamante: MARIA 

AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO Reclamado: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARMENTE 

INCOMPETENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO No 

mérito indico desde já que os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza 

consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço 

e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a incidência 

das disposições protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz 

das quais a presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, o que teria perdurado por aproximadamente 03 (três) 

dias, sendo do dia 03 a 07/11/2019, incorrendo, assim, em prejuízos de 

ordem moral. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que os 

documentos trazidos pela reclamada não são suficientes para comprovar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 96 de 575



a tese embasada, muito menos são suficientes a justificar a suspensão do 

fornecimento de energia. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o 

setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os 

prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade 

consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação 

de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 

(oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do 

fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da 

unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) 

horas da constatação, independentemente do momento em que esta 

ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, a demora de aproximadamente 03 

(três) dias para religação se mostrou excessiva e, portanto, resta 

demonstrada a falha na prestação do serviço. Sobre o tema a Turma 

Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO 

CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO 

SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da 

ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS 

MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002152-85.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAES DA SILVA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002152-85.2019.8.11.0024 Requerente: SEBASTIAO PAES 

DA SILVA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência da demanda através do PEDIDO constante do 

peticionamento de ID. 26278481. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO MEDEIROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001543-05.2019.8.11.0024 Requerente: CONRADO 

MEDEIROS Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos e examinados os autos, 
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Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de outras provas. 

Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARMENTE INCOMPETENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. ULTRAPASSADA a fase de preliminares, passo a análise do 

MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO Trata-se a presente caso de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral que CONRADO 

MEDEIROS promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega o autor ser titular da Unidade 

Consumidora de n° UC 6/9052993 - 4, e no mês de março de 2019 sofreu 

inspeção de funcionários da reclamada, tendo nos meses seguintes 

cobranças emitidas pela requerida nos valores de R$ 852,30 (oitocentos e 

cinquenta e dois reais e trinta centavos) e de R$ 2.594,96 (dois mil e 

quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos), referente 

a suposta recuperação de consumo de 04/2018 a 03/2019, diante da 

constatação de anormalidades no medidor que teria provocado 

faturamento inferior. Discorre ainda que as cobranças são nitidamente 

abusivas, pois seus consumos sempre estiveram dentro de uma média 

aceitável, não podendo assim arcar com o ônus abusivo perpetrado pela 

reclamada. O requerido por sua vez, informa que as cobranças são 

válidas, pois o equipamento do autor apresentava o neutro isolado, bem 

como expediu competente Termo de Ocorrência e Inspeção de nº. 717886 

a validar seu ato e assim procedeu com à revisão de faturamento no valor 

total de R$ 3.447,26 , que foi divido em duas faturas nos valores de R$ 

852,30 e R$ 2.594,96, em relação ao período em que o consumo de 

energia teria discrepado da média habitual da unidade, conforme 

disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, exercício 

regular de um direito e por isso, não haveria que se falar em dano 

indenizável. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado os consumidores nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica dos Reclamantes na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Pois bem. Na hipótese dos autos, a concessionária 

demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório. Insuficiente para 

tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 717886, lavrado em 

28/03/2019 (id 26310409), que indica tão-somente: “encontra-se com 

neutro isolado”. Observa-se, ainda, que, quando lavrado o Termo de 

Ocorrência de Irregularidade, constou registro de que não foi oportunizado 

ao consumidor ou seu representante o direito de optar pela remessa do 

medidor de energia para análise e parecer técnico a ser realizado por 

órgão metrológico oficial. Conquanto o termo de ocorrência e inspeção 

apresentado pela concessionária de energia elétrica aponte sinais de 

irregularidade do medidor, não restou comprovada a existência de 

qualquer benefício obtido pelo autor com a utilização de medidor com 

defeito. Analisando a documentação juntada com a contestação, 

verifica-se que a concessionária deixou de comprovar que a parte autora 

tenha obtido benefício pecuniário em razão da suposta irregularidade, 

inclusive não juntado o histórico de consumo ou outro documento que 

demonstre efetivamente o benefício auferido pelo autor ante ao suposto 

defeito no medidor. Em contrapartida, o autor anexou em sua inicial, 

faturas que demonstram que seu consumo manteve dentro de um média 

comum ao já era praticado antes, não havendo considerável aumento 

após a constatação do defeito imputado pela requerida. Portanto, diferente 

do que afirma a reclamada, o autor não se beneficiou com o defeito do 

medidor, visto que as oscilações de consumo constatadas nada mais 

representa que a normal variação de consumo regular. Não demonstrada 

a prática da irregularidade por parte do consumidor ou a redução ilegal do 

consumo em seu benefício, impossível a cobrança do débito e do custo 

administrativo, razão pela qual descabe a análise dos argumentos, no que 

tange ao cálculo da recuperação de consumo, bem como se mostra 

inadequada a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição do 

nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a qual também 

descaberia em se tratando de recuperação de consumo. Ademais, o 

critério utilizado pela concessionária para aferir possível recuperação de 

crédito é altamente prejudicial ao consumidor, visto que afere valor em 

desconformidade com o bom senso e com o objetivo de meramente se 

ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do enriquecimento 

ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa sobre o suposto 

defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é de 

responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. No tocante ao dano moral, verifico que a 

ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações. 

Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. No presente caso, está caracterizado o dano moral, eis 

que a falha na prestação de serviços por parte da ré, gerou completo 

aborrecimento e constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem 

o dever de indenizar a parte pelos danos causados. Sendo assim, com 

respeito à reparação moral, de igual modo, entendo pela procedência. Por 

tais razões, considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente 

para evitar enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar 

irrisória soma à reclamada, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: DECLARAR inexistente o débito no valor da revisão de faturamento 

no valor total de R$ 3.447,26 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e seis centavos), que foi divido em duas faturas nos valores 

de R$ 852,30 (oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) e R$ 

2.594,96 (dois mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis 

centavos), ambos com vencimento para 30/07/2019,, referente a 

recuperação de consumo realizada pela requerida. CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE JOSE CHAVES BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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Processo nº. 1000737-67.2019.8.11.0024 Embargado: ARLENE JOSE 

CHAVES BORGES Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25999990. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-73.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

IRENTINA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000756-73.2019.8.11.0024 Embargado: GESUINO JESUS 

DA SILVA e IRENTINA LEMES DA SILVA Embargante: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SEM TENÇA 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 

razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido 

nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da 

irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de 

nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 25999978. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002469-83.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002469-83.2019.8.11.0024 Polo Ativo: OSMIL 

GONCALO DE ARRUDA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a empresa 

reclamada, apesar de ter sido devidamente intimada, tendo até mesmo 

promovido habilitação nos autos antes da audiência de tentativa de 

conciliação (vide peticionamentos de Ids. 26472702 a 26472710), todavia 

deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada nestes autos, 

tendo apresentado sua defesa ao evento de Id. de nº. 28188316 a 

28188651. Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia 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. O cerne da questão consiste em 

verificar se as inclusões do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foram indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade das negativações, o que não fez, aduzindo 

apenas em sede da defesa apresentada que por mera liberalidade teria 

promovido o refaturamento das faturas que formam a causa de pedir, 

sendo de junho de 2018 a junho de 2019, conforme se verifica nos 

documentos acostados aos Ids. 28188331 a 28188650. Pois bem. 

Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela 

reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito 

menos são suficientes a justificar as negativações promovidas em nome 

do autor. Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe 

são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 
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critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação da restrição mais antiga. RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos nos valores indicados na inicial; DETERMINO a exclusão definitiva 

do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente aos débitos que constam da inicial; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-04.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000004-04.2019.8.11.0024 Reclamante: LUIZ ESTEVAO 

TORQUATO DA SILVA Reclamado: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA 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. Compulsando os autos, verifica-se que o Município, apesar de 

ter sido devidamente intimado da audiência de tentativa de conciliação, 

todavia deixou de comparecer à audiência realizada nestes autos e muito 

menos apresentou justificativa de sua ausência ou até defesa da presente 

demanda. Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da reclamada não importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, Isto porque os atos administrativos 

gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao Autor desconstituí-los 

em uma demanda judicial. Assim, tem-se diversos julgados do Superior 

Tribunal de Justiça quanto à inaplicabilidade dos efeitos materiais quando o 

assunto é Revelia Fazenda Pública. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO. EFEITO MATERIAL DA REVELIA. 

CONFISSÃO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o 

efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe 

dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados 

indisponíveis. 2. Agravo regimental a que se nega seguimento. (AgRg no 

REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 

em 01/10/2013, DJe 09/10/2013) Desta feita, passo ao exame de MÉRITO. 

Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de ação de cobrança 

promovida por LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA contra Município de 

Chapada dos Guimarães – MT. Relata o autor que foi nomeado por meio do 

ato n° 013/2015 e exerceu o cargo de Procurador Geral do Município em 

27/01/2016, sendo exonerado em 01/01/2017. Aduz que após a 

exoneração o Município reclamado não quitou com o pagamento das 

verbas supostamente devidas, referentes às férias vencidas e 1/3 de 

férias e ainda a gratificação natalina. Pois bem. A Constituição da 

República estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o 

concurso público, porém ressalvou para os cargos em comissão. Art. 37. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: I – (...) II - a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 

do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; Diferentemente dos cargos providos mediante concurso 

público, os cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, tenho que o 

décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos sociais 

garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; O texto do artigo acima faz referência a “trabalhadores”, 

levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados direitos apenas os 

trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, §3° da 

Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. Dessa 

forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, 

também gozam de mencionados direitos, tendo em vista pertencerem ao 

rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados cargos possuem 

natureza administrativa, podendo ser admitidos e exonerados ad nutum, o 

que afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego. Por 

ter esta natureza peculiar, os detentores de cargos comissionados não 

têm direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 

40% sobre o FGTS, INSS e guias de seguro-desemprego. Diferentemente, 

o décimo terceiro salário e o terço de férias têm natureza salarial e por 

isso devem ser pagas indistintamente aos ocupantes de cargo público, 

assim compreendidos também os cargos de confiança. Assim o Autor faz 

juz na cobrança ao pagamento das férias e 1/3 de férias, verbas estas 

também devidas aos servidores ocupantes de cargo em comissão 

conforme disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante 

das provas constantes dos autos verifica-se que o autor trabalhou 

efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no período 

aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não provou o pagamento das 

aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não ser a condenação do ente 

público municipal a arcar com o pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 

em favor do autor, nesse sentido milita a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. 

NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. 

ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO INADIMPLENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. (TJRN, Apelação Cível e Remessa Necessária nº , Relator: 

Desembargador Vivaldo Pinheiro, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, 

Julgamento: 07/04/2008). A característica dos cargos em comissão, na 

forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 37 da Constituição 

Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se estabelece entre o 

ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão 

tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos depósitos do 

INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 
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INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento da 

pretensão autoral para determinar o pagamento das férias vencidas com 

adicional de 1/3 de férias. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, para 

CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento 

das férias vencidas e 1/3 de férias no montante no valor de R$ 11.666,66 

(onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 

valores estes a serem atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros 

simples de mora de 1% ao mês, a contar da data em que era para ter sido 

realizado o efetivo pagamento. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-16.2019.8.11.0024
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NILZA DARGAS EICKOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001400-16.2019.8.11.0024 Reclamante: NILZA DARGAS 

EICKOFF Reclamado: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC e o processo 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. A demanda deve ser 

extinta no estado em que se encontra. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por NILZA DARGAS EICKOFF, analisando os autos, vislumbro 

que a situação fática abordada é idêntica aquela já narrada e discutida 

nos autos de n.º 1000532 -72.2018.8.11.0024, referente à 

inserções/descontos indevidos junto a conta corrente da autora. Saliento 

ainda que a demanda já se encontra transitada em julgado, tendo se 

reconhecido a ilegalidades dos descontos promovidos, sendo a mesma 

situação discutida nestes autos, onde diga-se o Banco comprova ao mês 

de setembro de 2019 o cumprimento da obrigação de fazer, qual fosse o 

cancelamento dos descontos indevidamente promovidos junto a conta 

bancaria da autora, não tendo a autora por sua demanda nada 

manifestado naqueles que se diga já se encontra devidamente arquivado. 

Desta forma, entendo que se operou o instituto da Coisa Julgada, pois a 

ação sobre o mesmo fato: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando:V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou 

de coisa julgada; Portanto, de acordo com as regras consagradas nos §§ 

1º, 2º e 3º do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, restará 

visualizada a coisa julgada quando for reproduzida a ação anteriormente 

ajuizada, sendo idênticas as ações quando possuírem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo caracterizada coisa 

julgada quando houver sentença transitada em julgado naquela ação 

distribuída: Art.301. §1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Art.301. §2º. Uma ação 

é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir 

e o mesmo pedido. Vale destacar que a suposta manutenção indevida dos 

descontos, não dá ensejo à repropositura da ação, bastando a 

interessada peticionar na demanda que já se encontra transitada em 

julgado em que houve o descumprimento da avença, pleiteando o que 

entender necessário. A propósito do tema: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE 

PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO. ACORDO CELEBRADO EM AÇÃO 

ANTERIORMENTE AJUIZADA. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. COISA 

JULGADA RECONHECIDA. O descumprimento de acordo judicial realizado 

em demanda pretérita não dá ensejo a propositura de nova demanda, mas 

possibilita a parte que noticie, naqueles autos, o descumprimento, 

postulando o arbitramento de multa. Análise do pedido que se encontra 

prejudicado, porquanto fulminado pela coisa julgada. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS - Recurso Cível 

Nº 71005791553, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/11/2015) (grifei) 

DISPOSITIVO Ante ao exposto, opino pela EXTINÇÃO do processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso V do 

Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002748-69.2019.8.11.0024 Requerente: GERALDO ALUIZIO 

GUIMARAES Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de outras provas. 

Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARMENTE INCOMPETENCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial. A arguição não 

comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável 

a prova técnica acenada, assim como demonstrado o interesse de agir da 

parte. ULTRAPASSADA a fase de preliminares, passo a análise do 

MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO Trata-se a presente caso de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral que GERALDO 

ALUIZIO GUIMARAES promove em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega o autor ser titular da 

Unidade Consumidora de n° UC 6/1004275 - 2, e no mês de setembro de 

2019 sofreu inspeção de funcionários da reclamada, tendo nos meses 
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seguintes cobranças emitidas pela requerida nos valores de R$ 2.151,90 

(dois mil e cento e cinquenta e um reais e noventa centavos) e de R$ 

13.841,99 (treze mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove 

centavos), referente a suposta recuperação de consumo de 10/2015 a 

09/2019, diante da constatação de suposta anormalidades no medidor que 

teria provocado faturamento inferior. Discorre ainda que as cobranças 

são nitidamente abusivas, pois seus consumos sempre estiveram dentro 

de uma média aceitável, não podendo assim arcar com o ônus abusivo 

perpetrado pela reclamada. A empresa requerida por sua vez, informa que 

as cobranças são válidas, pois o equipamento ENCONTRADO EM CAMPO 

SERIA DIFERENTE DO REGISTRADO NO SISTEMA DA EMPRESA, bem 

como expediu competente Termo de Ocorrência e Inspeção de nº. 711842 

a validar seu ato e assim procedeu com à revisão de faturamento no valor 

total de R$ 15.993,89 (quinze mil novecentos e noventa e três reais e 

oitenta e nove centavos), em relação ao período em que o consumo de 

energia teria discrepado da média habitual da unidade, conforme 

disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo, portanto, exercício 

regular de um direito e por isso, não haveria que se falar em dano 

indenizável. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado os consumidores nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica dos Reclamantes na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Pois bem. Na hipótese dos autos, a concessionária 

demandada não se desincumbiu de seu ônus probatório. Insuficiente para 

tanto o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 711842, lavrado em 

11/09/2019 (id 28996995), que indica tão-somente: “medidor diferente do 

sistema e manipulação de consumo”. Observa-se, ainda, que, quando 

lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, constou registro de que 

não foi oportunizado ao consumidor ou seu representante o direito de 

optar pela remessa do medidor de energia para análise e parecer técnico 

a ser realizado por órgão metrológico oficial. Conquanto o termo de 

ocorrência e inspeção apresentado pela concessionária de energia 

elétrica aponte sinais de irregularidade do medidor, não restou 

comprovada a existência de qualquer benefício obtido pelo autor com a 

utilização de medidor com defeito. Analisando a documentação juntada 

com a contestação, verifica-se que a concessionária deixou de 

comprovar que a parte autora tenha obtido benefício pecuniário em razão 

da suposta irregularidade, inclusive não juntado o histórico de consumo ou 

outro documento que demonstre efetivamente o benefício auferido pelo 

autor ante ao suposto defeito no medidor. Em contrapartida, o autor 

anexou em sua inicial, faturas que demonstram que seu consumo manteve 

dentro de um média comum ao já era praticado antes, não havendo 

considerável aumento após a constatação do defeito imputado pela 

requerida. Portanto, diferente do que afirma a reclamada, o autor não se 

beneficiou com o defeito do medidor, visto que as oscilações de consumo 

constatadas nada mais representa que a normal variação de consumo 

regular. Não demonstrada a prática da irregularidade por parte do 

consumidor ou a redução ilegal do consumo em seu benefício, impossível 

a cobrança do débito e do custo administrativo, razão pela qual descabe a 

análise dos argumentos, no que tange ao cálculo da recuperação de 

consumo, bem como se mostra inadequada a suspensão do fornecimento 

de energia e a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes, a qual também descaberia em se tratando de recuperação 

de consumo. Ademais, o critério utilizado pela concessionária para aferir 

possível recuperação de crédito é altamente prejudicial ao consumidor, 

visto que afere valor em desconformidade com o bom senso e com o 

objetivo de meramente se ressarcir de um prejuízo, para adentrar no 

espaço do enriquecimento ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma 

culpa sobre o suposto defeito apresentado pelo equipamento cuja 

manutenção é de responsabilidade exclusiva da concessionária de 

serviço público. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência 

do débito encontra acolhida na presente demanda. No tocante ao dano 

moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em 

infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso 

gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado 

em reclamações. Corroborando com o nosso entendimento, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no 

sentido de que o descaso com o consumidor é situação hábil à 

caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações em 

que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento 

a parte autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos 

danos causados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual 

modo, entendo pela procedência. Por tais razões, considerando que a 

fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem 

causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: DECLARAR 

inexistente o débito no valor da revisão de faturamento no valor total de R$ 

15.993,89 (quinze mil novecentos e noventa e três reais e oitenta e nove 

centavos), que foi divido em duas faturas nos valores de R$ 2.151,90 

(dois mil e cento e cinquenta e um reais e noventa centavos) e de R$ 

13.841,99 (treze mil e oitocentos e quarenta e um reais e noventa e nove 

centavos), ambos com vencimento para 30/12/2019,, referente a 

recuperação de consumo realizada pela requerida. CONDENAR a 

reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002757-31.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLINDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002757-31.2019.8.11.0024 Reclamante: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Reclamado: ERLINDO DA CRUZ PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes 

INFORMADO ao peticionamento de Id. 29182655. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002303-51.2019.8.11.0024 Reclamante: VALCI SANTOS 

DA CONCEICAO Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. FUNDAMENTO. DECIDO No mérito indico desde já que os pedidos 

do autor são parcialmente procedentes. A relação jurídica estabelecida 

entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando 

a ré como prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, 

de modo que patente a incidência das disposições protetivas previstas no 

diploma legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser 

dirimida. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Alega a Parte Autora, em síntese, que houve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que 

teria perdurado por aproximadamente 40 (quarenta) horas no mês de 

outubro de 2016, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois 

bem. Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela 

reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito 

menos são suficientes a justificar a suspensão do fornecimento de 

energia. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 40 horas para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Ré, a pagar a Autora o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar as partes 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-66.2019.8.11.0024
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TEREZINHA PINHEIRO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL CAMPOS ALVES OAB - MT26473/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002302-66.2019.8.11.0024 Reclamante: TEREZINHA 

PINHEIRO MOTA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. FUNDAMENTO. DECIDO No mérito indico desde já que os pedidos 

do autor são parcialmente procedentes. A relação jurídica estabelecida 

entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando 

a ré como prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, 

de modo que patente a incidência das disposições protetivas previstas no 

diploma legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser 

dirimida. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Alega a Parte Autora, em síntese, que houve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que 

teria perdurado por aproximadamente 40 (quarenta) horas no mês de 

outubro de 2016, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral. Pois 

bem. Compulsando dos autos, verifico que os documentos trazidos pela 

reclamada não são suficientes para comprovar a tese embasada, muito 

menos são suficientes a justificar a suspensão do fornecimento de 

energia. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 40 horas para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na 

hipótese presente, infere-se que a parte requerida não agiu com culpa 

grave. A repercussão na esfera psíquica da parte requerente, decorrente 

da suspensão do serviço de energia pode ser classificada como 

moderada, se comparada a outras adversidades. A parte requerida é, 

sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados 

pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento 

(súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar as partes 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-09.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CONCEICAO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001588-09.2019.8.11.0024 Promovente: EUNICE 

CONCEICAO LEITE Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a preliminar de ausência de 

legitimidade da reclamada para responder pela presente, pois verifico que 

a restrição creditícia está registrada a pedido desta, devendo por assim 

ser legitimidade a responder pela presente demanda que possuir causa de 

pedir com relação a legalidade do respectivo registro. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

EUNICE CONCEICAO LEITE em face do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. Em síntese, aduziu o proponente que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome inserida pela requerida, sendo R$ 1.013,44 (mil e 

treze reais e quarenta e quatro centavos) , incluída junto aos órgãos 

protetivos desde a data de 03/07/2015. A Reclamada por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, pois afirma ter adquirido o crédito do Banco 

do Brasil, sendo por assim credora da autora. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrado com a parte autora ou da requerente com o Banco do Brasil, ao 

qual veio a adquirir seu crédito, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação a justificar a restrição em apreço. O ônus da prova, nas 

ações declaratórias negativas, não se distribui de acordo com o a regra 

geral do CPC (art.373), pois a demandante pode apenas negar o ato ou 

fato cuja inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa 

a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito 

atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do 

direito é o réu, e não a autora. Assim, não há dúvidas de que se o 

requerido sustenta a licitude do ato jurídico, ou seja, a legalidade da 

negativação por existência do débito incumbia a ele o ônus da prova de 

que o contrato não está quitado. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 

1.013,44 (mil e treze reais e quarenta e quatro centavos) , incluída junto 

aos órgãos protetivos desde a data de 03/07/2015; INDEFIRO a gratuidade 

da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 
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visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002706-20.2019.8.11.0024
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ANTONIO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002706-20.2019.8.11.0024 Promovente: ANTONIO SOARES 

DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

ANTONIO SOARES DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor 

público e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Ids. 27228212, 27228213, 

27228214 e 27228218 acompanham a inicial. O município contestou os 

pedidos do autor ao Id. 28833938, aduzindo em síntese que não são todos 

os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 

induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 
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estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))
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SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002468-98.2019.8.11.0024 Reclamante: JULGILAS 

WLADAS ALBERNAZ GARCIA Reclamada: SISTEMA AUTONOMO DE 

AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se de ação de reparação a título de 

indenização por danos morais combinada com obrigação de fazer, 

proposta por JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA em face de 

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES, alegando ter sido vítima de corte pretérito ao qual alega que 

não fosse de seu conhecimento a ponto que pudesse negociar seus 

débitos a ponto de impedir seu corte. A parte informa ainda que se 

encontra em dia com os pagamentos de sua conta de fornecimento de 

água junto a reclamada do ano de 2019, porém informa que no mês de 

novembro de 2019 houve corte de abastecimento em sua residência, 

constatado quando se deslocou a sua residência e notou que não havia 

fornecimento de água disponível. A reclamada em sede de contestação 

aduziu que o autor possui débito junto a contestante no importe de R$ 

2.852,16 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dezesseis 

centavos) sendo referente às faturas o período de outubro/2011 a 

março/2019 e mais a multa aplicada em dezembro/2019, devido a uma 

ligação clandestina feita pelo autor, conforme fotos, vídeo e documentos 

anexos. Por fim aduziu ainda que em razão dessa ligação clandestina e 

ruptura de lacre feita pelo autor foi aplicada uma multa no valor de R$ 

550,00 (quinhentos e cinquenta reais) no dia 17/12/2019, nos termos do 

art. 113, alínea “ c ” e “ r ” c/c art. 116, ambos do decreto municipal n° 

06/2019. A instrução do processo ocorreu dentro dos limites da 

legalidade. Passo ao projeto de sentença. Inexistindo preliminar, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos 

documentos lançados na movimentação 01 e pela própria alegação da 

parte autora de que estaria em dia com os pagamentos com referência ao 

ano de 2019 é de ver pelos próprios documentos juntos pelo requerente 

que em verdade este não comprova todos os pagamentos do ano de 2019 

e sim de apenas alguns meses que se diga foram pagos na mesma data 

de 27/08/2019, restando pendentes os meses de janeiro a abril de 2019 e 

ainda de outubro. Vale destacar que as faturas de juntadas pelo autor 

ainda expõem a existência de débitos pretéritos os quais foram ignorados 

pelo requerente que não pode pôr assim alegar seu desconhecimento, 

dessa feita, mensalmente na fatura que chega a seu domicílio é enviada 

notificação de aviso de existência de débitos pretéritos e ainda de meses 

ao corrente ano de 2019, conforme pode ser visualizado nos documentos 

acostados a inicial. É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento 

das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, 

tem-se que ante a falta de quitação de débitos vigentes e ainda outros 

pretéritos o reclamante não cumpriu com a sua parte do contrato de 

prestação de serviços, contribuindo para o corte no 

fornecimento/abastecimento de agua potável. Diante disso, entendo que o 

reclamante colaborou para o ocorrido, em decorrência da comprovada 

falta de pagamentos devidos vigentes e pretéritos, tendo por assim 

assumido o risco de ver suspenso o fornecimento em sua residência, não 

havendo se falar em ocorrência de danos morais. A propósito do tema: 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. Situação em concreto que 

não permite concluir pela ocorrência de afronta a algum dos atributos da 

personalidade. Fatura adimplida com considerável atraso, de quase 30 

dias. Consumidor que, apesar disso, manteve-se inerte, não tomando 

qualquer precaução para evitar a suspensão do fornecimento. Dano moral 

afastado. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003343134, Terceira Turma Recursal Cível 

dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/02/2012) Vê-se, 

ainda, que, na ocasião da suspensão do fornecimento de as faturas 

apresentadas pelo, apesar do autor expõem que consta regular 

notificação de aviso de corte. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça 

se manifestou quanto à legitimidade de as Concessionárias procederem ao 

corte quando se tratar de faturamento regular de consumo, como neste 

caso, senão vejamos: É legítimo o corte no fornecimento de serviços 

públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido 

de notificação. Observo que a concessionária seguiu o que determina a 

legislação, por fim, não merece prosperar a alegação do reclamante de 

ilegalidade da conduta da reclamada em condicionar a religação da 

unidade consumidora a débitos pendentes. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Deixo de condenar o Reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 
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sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002552-02.2019.8.11.0024
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JOSENIR AUGUSTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002552-02.2019.8.11.0024 Polo Ativo: JOSENIR 

AUGUSTO DO NASCIMENTO Polo Passivo: AGRO FERRAGENS LUIZAO 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO 

Não há que se falar em prescrição do pedido de indenização por dano 

moral com fundamento no artigo 206, §3º, inciso V do Código Civil de 2002, 

visto que o caso diz respeito a suposta má prestação dos serviços 

oferecidos pela requerida e por isso, aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor. Sendo assim, o prazo a ser aplicado é o de 05 (cinco) anos 

previsto no artigo 27 do CDC, in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos 

a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Assim, a ação 

foi ajuizada dentro do prazo estabelecido no artigo supracitado, razão pela 

qual rejeito a prejudicial. Ultrapassados tais questionamentos, passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais, proposta pelo Reclamante em desfavor das Reclamadas, sob o 

fundamento de defeito em produto adquirido que não fora sanado, tendo o 

autor ficado desde meados de 2015 sem seu produto que no caso era um 

motosserra. Alega a parte autora que em 13/10/2014 adquiriu um 

Motosserra 236E Sabre 16 “3/8” HUSQARNA , no valor de R$ 670,00 

(seiscentos de setenta reais), conforme descrito em nota fiscal em anexo 

a inicial e que após 02 (dois) meses da aquisição este veio a apresentar 

defeito, sendo encaminhado a assistência técnica que o devolveu e logo 

ao novamente utilizar veio a apresentar defeito, sendo novamente 

encaminhado a assistência técnica, sem contudo ter sido desde então 

devolvido. Em sua peça de defesa a empresa vendedora aduziu que o 

defeito apresentado fora decorrente de mau uso por parte do autor, não 

havendo assim que se falar em direito de restituição e/ou danos morais 

devidos. Ao final, pugnou pela improcedência da demanda. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Compulsando aos 

autos, verifico que a parte Reclamante junta considerável lastro 

probatório, com nota fiscal e e-mail trocado com a reclamada que apenas 

atestou a existência do defeito com a: quebra da biela e o corte da camisa, 

tendo ainda riscado o pistão, em nada existindo elemento a atestar que 

este tivesse se ocasionado por mau uso do requerente. Logo, tenho pela 

existência de defeito na prestação do serviço. Vale dizer, que a imediata 

restituição de valores em que fundamenta a parte autora, apontado no art. 

18, §1º, II do CDC, é a medida que se impõem. Assim, tenho pela 

procedência da devolução dos valores pagos pelo Reclamante. Quanto ao 

dano moral, restou claro que o defeito apresentado pelo aparelho 

prejudicou a sua normal utilização, não podendo tal fato ser considerado 

mero dissabor, ultrapassando a barreira do aborrecimento. Vale dizer, em 

casos análogos a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, também já reconheceu a configuração dos danos morais, 

vejamos: "RECLAMAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DEFEITO 

PRODUTO - ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO 

CONFIGURADOS - DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO - DANOS 

MORAIS FIXADO EM PATAMAR PONDERADO E RAZOÁVEL - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Presentes os pressupostos que autorizam a reparação 

civil, é de rigor manter a escorreita sentença condenatória que a impôs. 2. 

Restando comprovado o descaso da empresa fornecedora de produtos 

duráveis para com a consumidora, a quem vendeu computador com 

defeito, recusando-se de imediato e levando tempo demasiado longo para 

solucionar o problema, é de se manter a condenação por danos morais, 

cujo valor foi fixado com moderação." (TJMT, RI nº 4564/2009, 6ª Turma 

Recursal, Juiz Rel. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 15/06/2010) 

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, I do Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, para o fim de CONDENAR a 

Reclamada, ao pagamento de R$ 670,00 (seiscentos de setenta reais) a 

título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE a partir da data da aquisição com juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês incidido a partir da citação válida; bem como 

CONDENO ainda a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

a título de indenização por danos morais, valor este que 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 da citação válida. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002705-35.2019.8.11.0024 Promovente: JAMIL ROBERTO 

DO SACRAMENTO Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por JAMIL ROBERTO DO SACRAMENTO contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Ids. 27226630, 27226631, 27226634, 

27226636 e 27226637 acompanham a inicial. O município contestou os 

pedidos do autor ao Id. 28129802, aduzindo em síntese que não são todos 

os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 
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que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 

induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº. 1002703-65.2019.8.11.0024 Promovente: IVANILDE SILVA 

DE OLIVEIRA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

IVANILDE SILVA DE OLIVEIRA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Ids. 27222657, 27222667, 

27222668, 27222670 e 27226772 acompanham a inicial. O município 

contestou os pedidos do autor ao Id. 28128890, aduzindo em síntese que 

não são todos os servidores estaduais e municipais que serão 

beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. 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, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 
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ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002308-73.2019.8.11.0024 Requerente: HERMESON 

HELIAS DA SILVA Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de outras provas. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINARMENTE INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO. DECIDO Trata-se 

a presente caso de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano 

Moral que HERMESON HELIAS DA SILVA promove em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Alega o 

autor ser titular da Unidade Consumidora de n° UC 6/618743-9, e no mês 

de maio de 2019 foi surpreendido com cobranças emitidas pela requerida 

nos valores de R$ 727,77 (setecentos e vinte e sete reais e setenta e sete 

centavos), R$ 339,98 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito 

centavos) e de R$ 2.442,26 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais 

e vinte e seis centavos), referente a suposta recuperação de consumo de 

05/2017 a 04/2019, diante da constatação de suposta anormalidade no 

medidor, sendo medidor inclinado/deitado que teria provocado faturamento 

inferior. Discorre ainda que as cobranças são nitidamente abusivas, pois 

seus consumos sempre estiveram dentro de uma média aceitável, não 

podendo assim arcar com o ônus abusivo perpetrado pela reclamada. A 

empresa requerida por sua vez, informa que as cobranças são válidas, 

pois o equipamento estaria INCLINADO/DEITADO, assim procedeu com à 

revisão de faturamento no valor total de R$ 2.782,24 , que foi divido em 

duas faturas nos valores de R$ 2.442,26 e R$ 339,98, em relação ao 

período em que o consumo de energia teria discrepado da média habitual 

da unidade, conforme disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, 

sendo, portanto, exercício regular de um direito e por isso, não haveria 

que se falar em dano indenizável. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado os consumidores nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica dos Reclamantes na produção de provas técnicas, além 

da notória desvantagem econômica entre as partes. Pois bem. Na hipótese 

dos autos, a concessionária demandada não se desincumbiu de seu ônus 

probatório. Insuficiente para tanto o simples encaminhamento de faturas 

que indica tão-somente os valores cobrados. Observa-se, ainda, que 

sequer foi oportunizado ao consumidor ou seu representante o direito de 

optar pela remessa do medidor de energia para análise e parecer técnico 

a ser realizado por órgão metrológico oficial. Conquanto o termo de 

ocorrência e inspeção apresentado pela concessionária de energia 

elétrica aponte sinais de irregularidade do medidor, não restou 

comprovada a existência de qualquer benefício obtido pelo autor com a 

utilização de medidor com defeito. Analisando a documentação juntada 

com a contestação, verifica-se que a concessionária deixou de 

comprovar que a parte autora tenha obtido benefício pecuniário em razão 

da suposta irregularidade, inclusive não juntado o histórico de consumo ou 

outro documento que demonstre efetivamente o benefício auferido pelo 

autor ante ao suposto defeito no medidor. Em contrapartida, o autor 

anexou em sua inicial, faturas que demonstram que seu consumo manteve 

dentro de um média comum ao já era praticado antes, não havendo 

considerável aumento após a constatação do defeito imputado pela 

requerida. Portanto, diferente do que afirma a reclamada, o autor não se 

beneficiou com o defeito do medidor, visto que as oscilações de consumo 

constatadas nada mais representa que a normal variação de consumo 

regular. Não demonstrada a prática da irregularidade por parte do 

consumidor ou a redução ilegal do consumo em seu benefício, impossível 

a cobrança do débito e do custo administrativo, razão pela qual descabe a 

análise dos argumentos, no que tange ao cálculo da recuperação de 

consumo, bem como se mostra inadequada a suspensão do fornecimento 

de energia e a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes, a qual também descaberia em se tratando de recuperação 

de consumo. Ademais, o critério utilizado pela concessionária para aferir 

possível recuperação de crédito é altamente prejudicial ao consumidor, 

visto que afere valor em desconformidade com o bom senso e com o 

objetivo de meramente se ressarcir de um prejuízo, para adentrar no 

espaço do enriquecimento ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma 

culpa sobre o suposto defeito apresentado pelo equipamento cuja 

manutenção é de responsabilidade exclusiva da concessionária de 

serviço público. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência 

do débito encontra acolhida na presente demanda. No tocante ao dano 

moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em 

infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com isso 
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gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado 

em reclamações. Corroborando com o nosso entendimento, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no 

sentido de que o descaso com o consumidor é situação hábil à 

caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações em 

que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento 

a parte autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos 

danos causados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual 

modo, entendo pela procedência. Por tais razões, considerando que a 

fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem 

causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: DECLARAR 

inexistente o débito no valor da revisão de faturamento no valor total de R$ 

3.510,01 (três mil quinhentos e dez e um centavo), que foi divido em três 

faturas nos valores de R$ 727,77 (setecentos e vinte e sete reais e 

setenta e sete centavos), R$ 339,98 (trezentos e trinta e nove reais e 

noventa e oito centavos) e de R$ 2.442,26 (dois mil quatrocentos e 

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente a suposta 

recuperação de consumo de 05/2017 a 04/2019 realizada pela requerida. 

CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta sentença e juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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Processo nº. 0005526-97.2017.8.11.0024 Promovente: MARIA JOSE 

ALVES BARBOSA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por MARIA JOSE ALVES BARBOSA contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Id. 27103877 acompanham a inicial. O município contestou os pedidos 

do autor ao Id. 28832063, aduzindo em síntese que não são todos os 

servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente 

aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais que 

contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não haver 

qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento 

tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no 

último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se 

esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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, 
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respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 

O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore 

à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO 

DE PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da 

Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010488-71.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON JACI MENEZES DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 8010488-71.2010.8.11.0024 Exequente: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Executado: ODILON JACI MENEZES DO ESPIRITO SANTO PROJETO DE 

SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Verifica-se que mesmo após a intimação do exequente para que 

requeresse de direito e já decorrido todo o prazo é de se ver o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada/exequente. Com efeito, a consequência jurídica, portanto, é a 

extinção processual, consoante art. 51, §1º, da Lei 9.099/95. Assim, 

diante do desinteresse da parte em dar prosseguimento ao feito, não resta 

outra alternativa senão a extinção sem resolução do mérito. Confira-se 

entendimento jurisprudencial: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL 

CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. 

EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia da parte autora, depois 

de transcorrido o prazo para sua manifestação nos autos, evidencia o 

desinteresse e abre ensejo à extinção do feito, sem incursão meritória, 

vez que o rito dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da 

economia e da celeridade na prestação jurisdicional. 2. Recurso Inominado 

conhecido e desprovido. Sentença mantida, por seus próprios 

fundamentos. 3. Sem custas e honorários em razão da não apresentação 

de contrarrazões ao recurso. (Acórdão n.765521, 20130710409270ACJ, 

Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/02/2014, 

Publicado no DJE: 13/03/2014. Pág.: 260) Diante do exposto, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem a satisfação do crédito, com fulcro no art. 

485, III, c/c art. 51, § 1º, da Lei nº 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002628-26.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002628-26.2019.8.11.0024 Promovente: ANA GONCALVES 

DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de extrato emitido no balcão dos órgãos 

informativos de devedores, posto que o documento anexado com a inicial, 

expedido pelo SCPC Brasil não possui aparência de fraude e o mesmo 

indica a existência de apenas uma restrição em nome da autora. 

Outrossim, ao impugnar respectivo documento, poderia facilmente a parte 

requerida ter anexado documento demonstrando a existência de outras 

restrições, o que não foi feito. Ultrapassados tais questionamentos, passo 

a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais promovida por ANA GONCALVES DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de R$ 153,05 

(cento e cinquenta e três reais e cinco centavos), incluída junto aos 

órgãos protetivos desde a data de 28/09/2019, referente ao suposto 

contrato de nº. 0367608792. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois 

em analise ao seu sistema interno identificou que a parte autora habilitou a 

linha telefônica n º (66) 9.9905 - 5618 , em 07/02/2019 , no pacote de 

serviços VIVO CONTROLE DIGITA L - 2,5 GB ILIM, o que ocasionou a 

emissão de faturas mensais Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas o suposto levantamento 

de utilização da linha que repercute em verdade telas sistêmicas que, por 

si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre 

as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se 

trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

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), isto é, desde a anotação (28/09/19). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 153,05 (cento e cinquenta e três 

reais e cinco centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a data 

de 28/09/2019, referente ao suposto contrato de nº. 0367608792; 

INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER GIGLIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000029-51.2018.8.11.0024 Reclamante/Exequente: 

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

Reclamado/Executado: VAGNER GIGLIO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

peticionamento de Id. 28935115. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001589-91.2019.8.11.0024 Promovente: CLARA ALICE DE 

OLIVEIRA ALMEIDA Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ante a inexistência de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA em 

face do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Em 

síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela 

requerida, sendo R$ 1.572,58 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e 

cinquenta e oito centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a 

data de 28/01/2015. A Reclamada por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois afirma 

ter adquirido o crédito do Banco do Brasil, sendo por assim credora da 

autora. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora ou da 

requerente com o Banco do Brasil, ao qual veio a adquirir seu crédito, de 

sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação a justificar a 

restrição em apreço. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, 

não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 
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487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 

1.572,58 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e oito 

centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a data de 

28/01/2015; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002571-08.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002571-08.2019.8.11.0024 Reclamante: MAURO SERGIO 

CARVALHO DE BARROS Reclamada: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA I 

– RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito por diversos débitos aos quais aduz 

não ter dado causa, posto que afirma ter solicitado o cancelamento de seu 

serviço não tendo deixado nada em aberto a dar causa a negativação em 

apreço. Pugnou ao final pelo provimento de retirada de seus dados das 

listas de inadimplentes, bem como pela declaração de inexistência dos 

diversos débitos que originaram as restrições creditícias que constam do 

extrato em anexo a inicial, além da condenação da Requerida a reparação 

por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 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. Ante a ausência de 

preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção de provas 

outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a 

decidir o processo com arrimo no art. 355, I do NCPC. Além do mais, a 

questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados nos 

autos pela documentação juntada. 3. No mérito a pretensão merece Juízo 

de Improcedência. A parte reclamante afirma em sede de sua inicial que 

“....e pois fim ao contrato com a operadora em questão (Comprovante de 

Cancelamento do Contrato – Doc. Anexo), bem como ligou ao SAC da 

Requerida solicitando o cancelamento de todos os serviços (Protocolo n.º 

20196264263021). Destaque-se ainda que todos os pagamentos na 

vigência do aludido contrato foram realizados, não deixando nada em 

aberto que ensejasse tal cobrança.”. Contudo, teria se visto surpreendido 

com as inscrições de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito que 

totalizam o importe de R$ 120,96 (Cento e vinte Reais e noventa e seis 

centavos), no qual está gerando recorrentes transtornos em razão de não 

ter utilizados serviços da empresa requerida. Da analise dos autos, vejo 

que razão não assiste a parte reclamante, pois, verifico que esta sequer 

juntou aos autos qualquer fatura paga junto a reclamada, a fim de 

demonstrar que não possuiria débitos, conforme afirma a sua inicial. Já a 

reclamada apresentou levantamento que atesta débitos do autor 

pendentes de quitação. Portanto, não há o que se falar em irregularidades 

na cobrança, vez que decorre de serviço devidamente utilizado pela parte 

reclamante. Pondero ainda que nenhum documento foi anexado nos autos 

capaz de corroborar com as assertivas da parte reclamante. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos 

fatos narrados na inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que 

se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir 

a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado. 

Dado a natureza da demanda, necessário que a parte reclamante 

comprove a negligência da reclamada com relação à inscrição de seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se 

encontra nos autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar 

comprovado o pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o 

deferimento da pretensão indenizatór ia.  Nesse sent ido : 

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA PAGA - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA 

- ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. Compete à parte autora demonstrar que 

efetuou o pagamento de dívida, quando sustenta que houve inscrição 

indevida em razão da mesma já ter sido quitada. No caso dos autos, não 

houve a produção de prova neste sentido. Ato ilícito não comprovado. 

Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 3545/2006, DR. GONÇALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

14/06/2007, Data da publicação no DJE 02/07/2007) (negritei e grifei) 

Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 

186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. De outro norte, tendo a parte 

reclamante contraído divida junto à requerida, mas que, em contrapartida, 

não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelo serviço 

contratado e consumido, resta o dever desta em quitar seus débitos 

pendentes, no importe apresentado de R$ 120,96 (Cento e vinte Reais e 

noventa e seis centavos). Por fim, tenho por caracterizada a litigância de 

má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais feitos por MAURO SERGIO CARVALHO DE BARROS em 

desfavor da VIVO S.A. Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada para CONDENAR o autor a pagar seus débitos 

pendentes contraídos no importe total apresentado R$ 120,96 (Cento e 

vinte Reais e noventa e seis centavos), devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo INPC a contar da data da apresentação da 

contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CC, art. 

397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º). Via de 

consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda pela 

CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois salários 

mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante art. 81, 

§ 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme art. 949, III da CNGC , bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002642-10.2019.8.11.0024 Promovente: MARIA ELIANE 

DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de suposta procuração valida, posto que o 

documento anexado com a inicial não possui aparência de fraude em que 

pese não dispor de data de sua expedição. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

MARIA ELIANE DOS SANTOS em face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de 

R$ 142,55 (cento e quarenta e dois reais, cinquenta e cinco centavos) 

com referência à uma dívida que teria vencido em 26 de outubro de 2017, 

sendo a negativação disponibilizada no sistema em 12 de março 2018, 

referente ao suposto contrato número 0317417153. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema interno 

identificou que a parte autora habilitou a linha telefônica n º (65) 

999447411, conta número 0317417153, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas o suposto levantamento 

de utilização da linha e faturas geradas que repercutem em verdade telas 

sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para comprovar a 

relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito 

negativado, porquanto se tratam de provas unilaterais. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (12/03/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 142,55 (cento e quarenta e dois reais, cinquenta e cinco centavos) 

com referência à uma dívida que teria vencido em 26 de outubro de 2017, 

sendo a negativação disponibilizada no sistema em 12 de março 2018, 

referente ao suposto contrato número 0317417153; INDEFIRO a gratuidade 

da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 
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Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001179-33.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001179-33.2019.8.11.0024 Exequente: LUCIANO AUGUSTO 

NEVES Executado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA 

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. 

FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios de atuação como 

defensor dativo NOMEADO no Juízo da 8ª Vara Criminal do Fórum da 

Comarca de Cuiabá/MT em diversos processos, sendo arbitrado a 

importância total de R$ 3.714,08 (três mil setecentos e quatorze reais e 

oito centavos). Para comprovar a origem da dívida, o requerente anexou 

certidões de atuação como defensor dativo nomeado com débitos 

pendentes, desde Agosto de 2019. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO 

DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 3.714,08 (três mil setecentos e quatorze reais e oito centavos), 

estipulados pelos serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e 

correções. O Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao 

valor cobrado pelo exequente, pugnando apenas que o cumprimento de 

sentença se de na forma da Lei 9494/97, quanto as futuras atualizações 

da dívida (Vide peticionamento de Id. 26766998). DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedidos da demanda para HOMOLOGAR a 

correspondente emissão de certidão no total de R$ 3.714,08 (três mil 

setecentos e quatorze reais e oito centavos), corrigido pelo índice oficial 

INPC/IBGE e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da 

ação. Transitado em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA NAIARA SANTOS LEAL (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000795-70.2019.8.11.0024 Promovente: JULIA NAIARA 

SANTOS LEAL Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de comprovante de residência em nome da autora, 

posto que existe declaração de residência, bem como em analise ao 

comprovante apresentado é de se ver que está se apresenta em nome da 

genitora da autora, expondo que está em verdade reside com sua mãe. 

Ultrapassados tais questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se 

de ação de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais 

promovida por JULIA NAIARA SANTOS LEAL em face de VIVO S.A. Em 

síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela 

requerida no valor de R$ 139,98 (cento e trinta e nove reais e noventa e 

oito centavos ), referente ao suposto Contrato n. º 0330271243 com data 

de registro desde 21/05/2018. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois 

em analise ao seu sistema interno identificou que a parte autora habilitou a 

linha telefônica n º (65) 99925-8970, em 05/12/2017, no pacote de 

serviços VIVO CONTROLE DIGITAL – 3,5 GB - ILIMITADO, o que ocasionou 

a emissão de faturas mensais Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas o suposto levantamento 

de utilização da linha e faturas geradas que repercutem em verdade telas 

sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para comprovar a 

relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito 

negativado, porquanto se tratam de provas unilaterais. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 
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demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (12/03/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 139,98 (cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos ), 

referente ao suposto Contrato n. º 0330271243 com data de registro 

desde 21/05/2018; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-19.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA CURADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001361-19.2019.8.11.0024 Reclamante: BIANCA CURADO 

DA COSTA Reclamado: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

peticionamento de Id. 29074857. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-97.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000002-97.2020.8.11.0024 Reclamante: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: JULGILAS WLADAS ALBERNAZ GARCIA. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes 

INFORMADO ao TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO de Id. 29098476. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUTINO PAES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA OAB - MT20623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000982-78.2019.8.11.0024 Embargado: LEUTINO PAES DA 

GUIA Embargante: WHIRLPOOL S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 
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contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27981439. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-59.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000011-59.2020.8.11.0024 Reclamante: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: SARA SUELY ATTILIO CAPOROSSI PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO de Id. 29102041. Portanto, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002741-77.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002741-77.2019.8.11.0024 Reclamante: QUEREN HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES SOUZA Reclamado: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e OUTROS PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Acordo entabulado pelas partes INFORMADO ao 

PETICIONAMENTO de Id. 29227469. Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-67.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COELHO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002192-67.2019.8.11.0024 Promovente: EDSON COELHO 

DA SILVEIRA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Cobrança proposta por EDSON 

COELHO DA SILVEIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

que o Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidor público 

aposentado e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Id. 25695884, 25695886, 

25695887, 25695890, 25696541 e 25696542 acompanham a inicial. O 

Requerido contestou os pedidos da autora ao Id. 26064975 e documentos 

aos Ids. 26064977 e 26064978, aduzindo em síntese que somente 

servidores públicos integrantes do poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Publico é que possuem direito a eventual diferencial, isso porque 

os vencimentos dos que integram o poder Executivo, eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês, não existindo assim qualquer 

prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo 

serem julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Pelo que se depreende 

dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a 

formação da relação processual, verifica-se que a causa já comporta o 

julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O 

caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se 

tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada 

prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 
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das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a autora é 

servidora pública estadual aposentada – na função de Professora - e 

busca a incorporação aos seus proventos da diferença resultante da 

conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem 

como o pagamento referente à perda salarial no período de 2008 a 2012. 

A questão está na inclusão de índice nos vencimentos do requerente, 

servidor público estadual, resultante de errônea aplicação do critério de 

conversão de cruzeiros reais em URV, determinado pela Lei nº 8.880/94. É 

cediço o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de ser obrigatória a adoção dos critérios previstos na Lei n° 

8.880/94 quanto à conversão dos vencimentos e proventos a todos os 

servidores públicos, indistintamente, sejam eles federais, distritais, 

estaduais ou municipais, uma vez que a competência legislativa para 

disciplinar a respeito de sistema monetário é privativa da União (art. 22, VI, 

da CF). Segundo o Tribunal Superior, a conversão de Cruzeiros Reais 

para Unidade Real de Valor URV quanto aos vencimentos e proventos dos 

servidores públicos, deverá observar a sistemática estabelecida na Lei n.º 

8.880/94, que determina a necessidade de se considerar à data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos. Nesse sentido: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO 

COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. 

(...). 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de 

Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, 

nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência 

privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência 

jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos 

antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de 

acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei 

nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na 

conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de 

parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser 

compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 

1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira 

Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 14.8.2009). “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

PODER EXECUTIVO. LEI N.º 8.880/94. CONVERSAO DE VENCIMENTOS EM 

URV. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTES. 1. As regras de 

conversão constantes da Lei n.º 8.880/94, norma de ordem pública e 

aplicação geral e imediata, alcançam todos os servidores públicos, sejam 

eles federais, distritais, estaduais ou municipais. 2. Os servidores do 

Poder Executivo têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com 

a sistemática estabelecida pela Lei n.º 8.880/94, adotando-se, porém, a 

URV da data do efetivo pagamento.3. Agravo regimental improvido. (STJ - 

AgRg no REsp 833.666/ES, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 

SEXTA TURMA, DJe 29/03/2010). Indiscutível, portanto, que os 

Professores, servidores do poder executivo estadual, também possuem o 

direito a receber diferença remuneratória resultante da aplicação errônea 

de critério de conversão de Cruzeiro Real em URV, adotando-se a URV da 

data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 

de 1994. Neste ponto, verifico que a autora juntou aos autos documentos 

necessários para a comprovação da condição de servidor público 

estadual. Quanto ao pedido de aplicação do percentual de 11,98% no 

salário do autor, o mesmo devido aos servidores do judiciário, anoto que o 

pagamento desses últimos servidores sempre ocorreu, por força do 

disposto na Constituição Federal, em torno do vigésimo dia de cada mês, 

quando do repasse a que se refere o seu art. 168, o que acabou gerando, 

em época de inflação acentuada, uma considerável diferença no 

respectivo cálculo, da ordem de 11,98%. Na hipótese dos autos, a autora, 

servidora público estadual aposentada, embora pertencentes ao quadro 

do Poder Executivo, recebe seus vencimentos em datas variáveis. Assim 

o percentual de 11,98% não pode ser aplicado de forma aleatória aos 

servidores do referido Poder, tendo em vista que, quanto a estes, não há 

sequer a presunção de que os mesmos, à época, percebiam os seus 

salários entre o dia 20 e 22 do mês, já que o Poder Executivo não se 

encontra dentre o rol de Poderes cujo repasse da dotação orçamentária 

está agendado para o dia 20 do mês pelo artigo 168 da CF, cabendo a 

verificação, em cada caso concreto, da ocorrência ou não de perda 

salarial, o que depende das datas em que efetivamente, nos meses de 

referência, ocorreram os respectivos pagamentos. No que diz respeito ao 

reajuste no percentual de 11,98%, o Superior Tribunal Federal já se 

manifestou: “RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Servidor Público 

do Poder Executivo. Vencimentos. Reajustes. 11,98%. Conversão em 

URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 

Extraordinário conhecido e provido. Ação julgada improcedente. A 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. 

Decisão: A Turma deu provimento ao agravo regimental no agravo de 

instrumento e acolheu o agravo de instrumento para, desde logo, 

conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto 

do Relator. Unânime. 1ª Turma, 01.02.2005.” (STF - AI 394077 AgR / RJ - 

RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. 

CEZAR PELUSO Julgamento: 01/02/2005 Órgão Julgador: Primeira Turma. 

Publicação: DJ 04-03-2005 PP- 00017Parte(s) AGTE.: UNIÃO, AGDA.: 

NELLY NOVAES DE ASSUMPÇÃO MOFREITA). De outro norte, sobre a 

alegação do requerido de que a autora não comprovou a efetiva perda 

salarial, obviamente que se trata de informação que deveria ser trazida 

aos autos pelo Estado de forma detalhada e individualizada na referida 

defesa, uma vez que a transformação do salário da autora para URV 

coube à Administração Pública. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERDAS 

SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE SEUS VENCIMENTOS EM 

REAL. DIFERENÇAS RELATIVAS A URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO 

DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 85/STJ. DIREITO AO PAGAMENTO 

DA DIFERENÇA DE 11,98%. SÚMULA Nº 22/TJPE. ÔNUS DA PROVA. 

AÇÃO DE COBRANÇA. A PROVA RECAI SOBRE O INADIMPLEMENTO. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI 

FEDERAL Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL Nº 

11.960/09. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. 

A presente questão trata de obrigação de trato sucessivo, que se renova 

a cada mês, conforme remansoso entendimento jurisprudencial já 

consolidado pela súmula nº 85 do superior tribunal de justiça. 2. A súmula 

nº 22, do TJPE garante aos membros do legislativo, judiciário e ministério 

público, inclusive aos agentes políticos, o acréscimo do percentual de 

11,98% relativo à conversão da URV nos seus vencimentos ou proventos. 

3. De acordo com a lei federal nº 8.880/94, caberia à edilidade a 

demonstração de que não teria havido prejuízo, nos termos do art. 333, 

inciso II, do CPC, por se tratar de uma ação de cobrança, em que a prova 

deve recair sobre o inadimplemento. 4. Descabida a exigência de 

comprovação da redução nominal dos vencimentos do autor, uma vez que 

o critério de conversão de todos os salários para URV, instituído pela lei nº 

8.880/94, é regra de observância compulsória. 5. Quanto à forma de 

atualização da condenação, deve-se observar o disposto no artigo 1º-f, 

da lei federal nº 9.494/97, com redação dada pela lei federal nº 11.960/09. 

6. Recurso de agravo desprovido. 7. Decisão unânime.” (TJPE; AG-APL 

0003992-55.2010.8.17.1590; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Erik de Sousa Dantas Simões; Julg. 30/04/2013; DJEPE 10/05/2013; Pág. 

196). “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA. AÇÃO 

DE COBRANÇA. URV. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DO PODER 

EXECUTIVO. VENCIMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. 

PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA 

DE TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO 

DE VENCIMENTOS E PROVENTOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE 

REFERÊNCIA. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DE TODOS OS 

PODERES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

DIFERENÇA QUE DEVE SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

COMPENSAÇÃO E LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA QUE DEVERIA TER OCORRIDO O 

PAGAMENTO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MANTIDOS EM 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. I- Na ação de cobrança 

cabe à Fazenda Pública provar o fato desconstitutivo do direito em face 

dela pleiteado, vez que o ônus da prova contrária incumbe ao réu (artigo 

333, II, do CPC). II. (...).” (TJMA; Rec 0050365-85.2012.8.10.0001; Ac. 
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136162/2013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva; 

Julg. 24/09/2013; DJEMA 30/09/2013). Com efeito, incumbia ao requerido, a 

teor do art. 373, II, do CPC/2015, o ônus de produzir prova quanto à 

existência de fato modificativo ou extintivo do direito buscado pela autora, 

o que não ocorreu. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das 

diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, 

a partir do período não prescrito (01/11/2008), tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na 

remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor 

passar por uma reestruturação remuneratória. A verba referente ao 

período de 01/11/2008 a 29/06/09, data em que a Lei 11.960/09 entrou em 

vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com 

juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do 

vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e 

considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, segundo o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada 

vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado 

no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013. . 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 

496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO AZEVEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000788-78.2019.8.11.0024 Embargante: PAULO RICARDO 

AZEVEDO DE SOUZA Embargada: LOJAS AMERICANAS S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração propostos 

por LOJAS AMERICANAS S.A, em razão de Projeto de Sentença proferido 

ao Id. 22048177, apresentar erro material com relação a data de início do 

evento danoso como parâmetro para a incidência de juros legais e 

atualização monetária sobre a condenação arbitrada. Pois bem, 

compulsando-se os autos verifica-se que razão assiste a embargante, 

posto que houve equívoco na elaboração do referido projeto de Sentença, 

sendo erro material no que se refere a data do evento danoso, qual deve 

ser registrada como 01/03/2019. Ante ao Exposto, nos termos da 

fundamentação, OPINO pelo conhecimento dos presentes embargos e o 

seu PROVIMENTO para alterar a parte dispositiva do Projeto de Sentença 

de id. 22048177, nos seguintes termos: ““(...) 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$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização 

por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor 

arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(01/03/2019), súmula 54 STJ. CONDENAR a reclamada a restituir o valor 

do produto no montante de R$ 143,90 (cento e quarenta e três reais e 

noventa centavos) – já calculado em dobro nos termos do artigo 42 do 

CDC, e que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da compra do produto (01/03/2019), súmula 43 do 

STJ, sendo permitida o desconto da importância de R$ 71,95 (setenta e um 

reais e noventa e cinco centavos), haja vista que a importância foi 

restituída ao autor em forma de crédito em sua fatura de cartão.. (...)”.” 

Restando incólume todo o restante do referido Projeto de Sentença em 

apreço. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020 Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001211-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NAVAS ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001211-38.2019.8.11.0024 Reclamante: SANDRA NAVAS 

ESPINDOLA Reclamado: JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente demanda 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer à 

audiência de Tentativa de conciliação (Id. 28199891). O artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e NÃO 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-27.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ALMEIDA FRANCA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002615-27.2019.8.11.0024 Requerente: FATIMA ALMEIDA 

FRANCA SILVA Reclamado: VIVO S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de 
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preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. reparação de danos promovida por FATIMA 

ALMEIDA FRANCA SILVA em face da VIVO S.A. Em síntese, aduziu a 

proponente que se viu surpresa, pois havia uma restrição em seu nome 

por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 174,26.

( cento e setenta e quatro reais e vinte e seis centavos), com data de 

inclusão em 14/01/2019, contrato n° 0274676970. Afirmando que não 

possui vinculo comercial junto à empresa reclamada a justificar a inserção 

de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, afirmando que a reclamante 

contraiu dívida inadimplida referente a serviços de telefonia, sendo a linha 

telefônica nº (65) 99629-3101, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais e o cadastro no sistema interno da Ré. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pela reclamante. Nota-se ainda que a Reclamada em 

sua peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e 

a regularidade da negativação, uma vez que não juntou aos autos 

contrato, extrato das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas 

sistêmicas com o cadastro que alega ser de titularidade da Autora. 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, 

faz jus o Requerente à desconstituição do débito negativado. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que resta 

cabível, pois a DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse 

sentido: “JECCRS-0001439) RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DO 

AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

PROVA PELA PARTE RÉ DA REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. 

ALEGAÇÃO QUE OS VALORES ERAM RESQUÍCIOS DA LINHA (51) 

99873451 QUE NÃO FOI PROVADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. 1. A 

versão da parte autora não foi contraditada pela requerida, não tendo esta 

comprovado a regularidade do débito que determinou a inscrição do nome 

do autor em cadastro de inadimplentes. 2. Como relatado na inicial, o 

prefixo objeto do cancelamento (por perda do aparelho) foi o de número 

(51) 99873451, sendo que em face do pedido de cancelamento do serviço 

o autor adquiriu novo telefone, prefixo (51) 85573451. 3. A ré alegou que 

o débito seria "resíduo" da linha cancelada. Todavia, acostou telas 

sistêmicas do telefone que não foi cancelado (fls. 63 e ss.), o que 

demonstra total descontrole. 4. Diante disso, tendo o autor comprovado o 

pedido de cancelamento e não tendo a ré comprovado a regularidade do 

"resíduo" de débito da linha cancelada, impõe-se o reconhecimento da 

irregularidade da inscrição. 5. Nesse norte, houve falha na prestação do 

serviço pela ré, o que gerou a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, na medida em que após a solicitação de 

cancelamento, o autor continuou recebendo as faturas da linha cancelada. 

6. Hipótese de dano in re ipsa que, por ser presumido, dispensa a 

efetivação de prova de sua efetiva ocorrência, deduzindo-se o prejuízo 

dos efeitos nefastos da própria inscrição indevida. 5. Valor da reparação 

do dano, fixado na origem em R$ 5.100,00 que se mantém, tendo em vista 

que o quantum está aquém dos parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais em casos análogos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível nº 

71004381687, 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/RS, Rel. Lucas Maltez Kachny. j. 18.02.2014, DJ 20.02.2014).” 

(destaquei e sublinhei) Por outro lado, melhor sorte não socorre a 

reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, 

tendo em vista que o extrato de negativação juntado na mov. 01 

demonstra a existência de outras negativações e ante a inexistência de 

qualquer comunicação dando conta que esta venha a ser motivo de outra 

demanda questionando sua validade de registro mesmo que com o 

deferimento de liminar e/ou tutela antecipada, sendo por assim devidas e 

válidas até a presente data. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita 

por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” Outrossim, ante a decisão supra, rejeito o 

pedido de condenação da requerente a litigância de má-fé, uma vez que 

tal situação não restou caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para apenas declarar a inexistência 

do débito negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE 

o pedido a título de danos morais. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, qual seja: R$ 174,26 (cento e setenta e quatro 

reais e vinte e seis centavos), com data de inclusão em 14/01/2019, 

contrato n° 0274676970. Deixo de condenar as partes no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, arquive-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

A l v e s  J u i z  L e i g o 

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020 Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA COUTINHO MISORELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACILDA CHATEAUBRIAND (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND OAB - SP83289 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001175-30.2018.8.11.0024 Reclamante: LUCIA MARIA 

COUTINHO MISORELLI Reclamado: CACILDA CHATEAUBRIAND PROJETO 

DE SENTENÇA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório na forma do art. 38, caput da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de 

demanda na qual a parte reclamante postula da reclamada o recebimentos 

dos alugueis vencidos de sua inquilina no importe pecuniário de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais) e mais os que se vencerem durante o 

período da demanda, tendo em vista a falta de pagamento. A parte 

reclamada por sua vez aduziu em sede de contestação aduziu que locou 

o imóvel das mãos da proprietária totalmente danificado e em péssimo 

estado de conservação, em que pese constasse em contrato que a 

residência se encontrasse excelente estado de conservação, tendo 

realizado uma série de consertos tanto no telhado quanto na parte elétrica 

e hidráulica do bem, posto que a autora em pese a urgência da locadora 

não tomasse as providencias devidas com a máxima urgência necessária. 

Por fim, a parte reclamada pugnou em sua defesa pela condenação da 

autora a ter que despender em favor da locadora valores no importe do 

dobro da importância já paga e que indevidamente estaria sendo cobrada. 

É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO No mérito a demanda merece juízo 

de Procedência. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante 

efetuou a locação de seu bem imóvel localizado na Rua Fernando Correa, 

nº. 464, casa 04, centro da cidade de Chapada dos Guimarães/MT a parte 

reclamada esta por sua vez deixou de adimplir diversas responsabilidades 

contratuais assumidas no referido imóvel sem autorização da proprietária. 

Pois bem. Não há nos autos, prova capaz de afastar a responsabilidade 

da reclamada pelo descumprimento das obrigações assumidas em 

contrato válido estabelecido com a autora. Vale destacar que ambos os 

depoimentos colhidos em sede de Instrução realizada dos informantes do 

Juízo, expõem em verdade que a locadora é pessoa correta e sempre 

presta o auxílio necessário a garantir a qualidade de sua locação, com 

manutenção em seus estabelecimentos, bem como foi estarrecedor 

confirmar que em verdade a reclamada é pessoa de difícil trato pessoal e 

que vem gerando diversos problemas no respectivo condomínio fosse 

com os demais locadores dos outros imóveis ou até de seus vizinhos 

próximo na localidade e até com a proprietário do imóvel. Destaco ainda 

que a parte reclamante segundo os relatos trazidos nos autos, por 

diversas vezes tentou buscar solução amigável para o problema, porém 

não obteve êxito. Com efeito, a prova documental e os depoimentos 

coligidos aos autos, se tem pela veracidade de suas alegações na peça 

inaugural e, consequentemente, a imputação de culpa a reclamada pelo 

evento do descumprimento do contrato de locação com a existência de 

diversos meses de inadimplência. III – DISPOSITIVO Isto posto, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulados pela parte reclamante (LUCIA MARIA 

COUTINHO MISORELLI ), declarando extinto o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

para o fim de CONDENAR o reclamada CACILDA CHATEAUBRIAND ao 

pagamento do débito em aberto na importância de R$ 950,00 (novecentos 

e cinquenta reais), bem como de todos os demais meses inadimplidos pela 

reclamada desde setembro de 2018 até sua saída do imóvel, com 

atualização desde as datas dos respectivos vencimentos pelo IGP-M da 

FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, devendo a 

importância total ser apurada quando de sua execução. Neste ato 

igualmente, entendo por bem RATIFICAR a nomeação do defensor dativo 

que atuou na defesa da reclamada durante o ato da audiência de 

instrução realizada em 18 de outubro de 2019, sendo no caso o advogado 

Sr. DIEGO REIS CARMONA, ao percentual justo e aceitável de 1,5 URH a 

ser devidamente custeado pelo Estado. Encaminhe-se a senhora gestora 

para a providencie de certidão de atuação necessária ao respectivo 

senhor advogado para que este possa promover os atos para seu 

necessário recebimento. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-46.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL INACIO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001980-46.2019.8.11.0024 Reclamante: JOEL INACIO DE 

MORAES Reclamado: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Alega a parte reclamada preliminar de falta de 

interesse de agir. Entretanto, insta ressaltar que o art. 17 do Código de 

Processo Civil dispõe que “ Para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade.”, sendo condições da ação a possibilidade jurídica 

do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem estar 

presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. Assim, entendo 

que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra 

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua 

pretensão. Assim, rejeito a preliminar. Rejeitada a preliminar, passo a 

analisar o MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são improcedentes. 

Trata-se de ação indenizatória proposta por JOEL INACIO DE MORAES 

alega que compareceu a agência bancária para, tendo aguardado NA FILA 

aproximadamente 70 (setenta) minutos para ser atendido, conforme 

demonstra o comprovante daquele estabelecimento bancário. Ao final 

pede a condenação da instituição bancária, ora reclamada, pela afronta a 

sua dignidade. Extrai-se da peça exordial que o promovente se dirigiu até 

o interior da agência do promovido precisamente às 13h50min, vindo a ser 

atendimento decorridos mais de 70 (setenta) minutos desde a sua entrada, 

causando-lhe grandes transtornos. Após detida análise dos autos, 

constatei que o pedido inicial não merece ser acolhido, conforme 

fundamentos que passo a declinar. Pois bem. Embora o tempo de espera 

em fila de estabelecimento bancário por lapso superior ao permissivo legal 

configure ato ilícito, esse fato, por si só, não autoriza a presunção de 

ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), sendo necessária a 

comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso concreto, situação 

que não ocorreu. Desta feita, em que pese o inconformismo autoral, 

entendo que a situação descrita nos autos não causou qualquer dano a 

parte autora. Embora não deixe de visualizar os transtornos enfrentados 

pelo promovente, os supostos danos morais descritos, não vão além de 

meros aborrecimentos, sob pena de indevida banalização do instituto do 

dano moral, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, 

situações que não se coadunam com um simples resultado de exame. 

Assim, ainda que sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

somente há se falar em dano moral, quando há abalo percuciente à 

personalidade ou à dignidade do ser humano, abalo esse não verificado 

no caso em comento. Nesse sentido é a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? EXCESSO DE TEMPO EM 

ESPERA NA FILA DO BANCO ? SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE 

? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL ? EXIGÊNCIA DE 

PROVAS DE ABALO MORAL ? SENTENÇA REFORMADA ? RECURSO 

PROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto (01h04min.), embora configure ato irregular, não 

enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por dano 

moral. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral ?in re 

ipsa? e, portanto, exige comprovação do dano moral, situação vexatória, 

humilhante ou violadora de direitos da personalidade. Reforma da 

sentença para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 
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Especial Cível 334300620138110001/2015, JOAO BOSCO SOARES DA 

SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2015, Publicado no DJE 

27/02/2015) Processo nº 0029201-63.2014.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente: Vilma Bezerra Leite Recorrido: 

Banco Bradesco S.A. EMENTA FILA DE BANCO. ESPERA ALÉM DO 

TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CUASA, 

POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA 

COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A simples espera em fila de 

banco, ainda que ultrapasse o tempo estabelecido em lei municipal, não 

causa no consumidor constrangimentos passíveis de indenização. 

Necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que 

não ocorreu no caso concreto. Recurso não provido. VOTO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto 

magistrado que proferiu a sentença analisou com percuciência as 

alegações das partes e as provas dos autos, aplicando com justeza o 

direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Para maior clareza, 

transcrevo excertos da respeitável sentença: O reclamante busca ver o 

reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, 

apontando como ato ilícito a demora de atendimento na agência bancária. 

À parte toda a discussão que se trava no processo, entendo que a 

solução jurídica a ser adotada resume-se na simples constatação de que 

não há, nestes casos de demora de atendimento em filas bancárias, 

danos morais que exceda a esfera dos aborrecimentos por qualquer um 

suportáveis na vida em sociedade. Não ignoro que mereça o consumidor 

bom, célere e eficiente atendimento, o que significa que há, neste caso, 

ato ilícito. Entendo, contudo, que, para tato, para dar efetividade ao 

comando legal, deve contar ela com o indispensável instrumento 

sancionatório administrativo (multa), à disposição do município que a 

editou, sob pena de quedar-se letra morta. O reclamante não sofreu 

nenhum abalo à honra e nem experimentou qualquer situação de dor, 

sofrimento ou humilhação. No aspecto individual, o entendimento que se 

firma é de que os inconvenientes enfrentados pelo consumidor não 

excedem aos chamados meros aborrecimentos cotidianos. Não se deve 

admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica 

trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em 

que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a 

exposição pública, situações que não se coadunam com uma simples 

situação de permanência em fila bancária. [...] Assim sendo, pelos 

fundamentos acima, não se podendo falar em indenização sem a 

presença de dano ou prejuízo, julgo improcedente esta reclamação. A 

recorrente argumenta que suportou danos morais, pois na data dos fatos 

estava se recuperando de danos físicos sofridos em um acidente 

automobilístico, os quais foram agravados pela longa espera na fila. A 

recorrente, no entanto, não comprovou sua alegação, pois não há indícios 

de prova do alegado acidente. Ademais, conquanto tenha trazido aos 

autos documentos médicos, percebo que não comprovam o alegado 

agravamento de seu estado de saúde. Não há, portanto, prova do nexo de 

causalidade entre a espera na fila do banco e o agravamento do estado 

de saúde. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte 

recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 292016320148110002/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) Isso posto, 

pelos fundamentos acima, não se pode falar em indenização por danos 

morais sem a presença de danos ou prejuízos experimentados pelo 

reclamante. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

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

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002722-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE NEVES CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002722-71.2019.8.11.0024 Promovente: MARCIELE NEVES 

CALDA Promovido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a 

preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de extrato emitido 

no balcão dos órgãos informativos de devedores, posto que o documento 

anexado com a inicial, expedido pelo SERASA Brasil não possui aparência 

de fraude e o mesmo indica a existência de uma única restrição em nome 

do autor. Outrossim, ao impugnar respectivo documento, poderia 

facilmente a parte requerida ter anexado documento demonstrando a 

existência de outras restrições, o que não foi feito. Ultrapassados tais 

questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

MARCIELE NEVES CALDA em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome inserida pela requerida, sendo R$ 234,34.( 

duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com data de 

inclusão em 10/10/2017 referente ao contrato n° 043003691000043F. O 

Banco por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 
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existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação. RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no importe de R$ 

234,34.( duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com 

data de inclusão em 10/10/2017 referente ao contrato n° 

043003691000043F; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002617-94.2019.8.11.0024 Promovente: RAFAEL DIAS DA 

SILVA Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de comprovante de endereço em nome próprio, 

posto que o documento anexado com a inicial não possui aparência de 

fraude não afetando em nada a causa de pedir do autor. Ultrapassados 

tais questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

RAFAEL DIAS DA SILVA em face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de 

R$ 165,10 (cento e sessenta e cinco reais e dez centavos), com data de 

inclusão em 28/10/2019, referente ao suposto contrato de n° 0263529230. 

A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema 

interno identificou que a parte autora habilitou a linha telefônica n º (65) 

99934-9491 conta 0263529230, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 
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que não há prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto 

apenas o suposto levantamento de utilização da linha e faturas geradas 

que repercutem em verdade telas sistêmicas que, por si só, não se 

revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, 

tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam de 

provas unilaterais. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (28/10/19). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 165,10 (cento e sessenta e cinco reais e dez centavos), com data de 

inclusão em 28/10/2019, referente ao suposto contrato de n° 0263529230; 

INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002597-06.2019.8.11.0024 Promovente: JOSE FERNANDO 

SILVA DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ante a ausência de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por JOSE FERNANDO SILVA DOS SANTOS em 

face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em 

seu nome inserida pela requerida no valor de R$ 182,94 (cento e oitenta e 

dois reais e noventa e quatro centavos), data da Inclusão: 10/11/2019, 

CONTRATO: 0330495584. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois em 

analise ao seu sistema interno identificou que a parte autora habilitou a 

linha telefônica n º (65) 99954 - 6279, o que ocasionou a emissão de 

faturas mensais Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas o suposto levantamento 

de utilização da linha e faturas geradas que repercutem em verdade telas 

sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para comprovar a 

relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do débito 

negativado, porquanto se tratam de provas unilaterais. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 
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marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (28/10/19). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), data 

da Inclusão: 10/11/2019, CONTRATO: 0330495584; INDEFIRO a gratuidade 

da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002621-34.2019.8.11.0024 Promovente: LAERCIO ALVES 

DA CRUZ BOMDESPACHO Promovido: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém 

não acosta comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de extrato emitido no balcão dos órgãos 

informativos de devedores, posto que o documento anexado com a inicial, 

expedido pelo SERASA Brasil não possui aparência de fraude e o mesmo 

indica a existência de uma única restrição em nome do autor. Outrossim, 

ao impugnar respectivo documento, poderia facilmente a parte requerida 

ter anexado documento demonstrando a existência de outras restrições, o 

que não foi feito. Ultrapassados tais questionamentos, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por LAERCIO ALVES DA CRUZ BOMDESPACHO 

em face do BANCO BRADESCO. Em síntese, aduziu o proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

restrição em seu nome inserida pela requerida no valor de R$ 905,08 

(novecentos e cinco reais e oito centavos), Data a Inclusão: 07/07/2017, 

CONTRATO: 008827731000035CT. O Banco por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois 

o debito possui sua origem no inadimplemento de cartão de crédito oriundo 

da relação jurídica estabelecida entre as partes. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrado com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas faturas que repercutem 

telas sistêmicas que, por si só, não se revelam suficientes para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 
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neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a anotação 

(07/07/17). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 905,08 

(novecentos e cinco reais e oito centavos), Data a Inclusão: 07/07/2017, 

CONTRATO: 008827731000035CT; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002018-58.2019.8.11.0024 Reclamante: ANGELINA LUCIA 

DA SILVA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE O autor solicitou a gratuidade 

da justiça, porém não juntou provas da condição financeira. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões, dessa feita, indefiro o pedido. Ante a ausência de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora revisão da fatura 

apresentando consumo de 1.445 kWh, no valor de R$ 1.464,17 (mil 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos), com 

vencimento para o dia 07/10/2019, referente a Unidade Consumidora nº. 

6/1204889 - 8, visto que não corresponde ao seu consumo real, razão 

pela qual requer a revisão de tal fatura para o valor correspondente ao 

consumo normal. Em contestação, a Reclamada argumentou pela 

legalidade de seu ato, tendo por base o registro inferior do real consumo 

da autora, tendo afirmado ainda que por se tratar de um propriedade rural 

está de tempos em tempos sofre um verificação in loco que pode 

recuperar os lançamentos gerados pela média, motivo pelo qual aduz que 

não há que se falar em procedência da ação. Pois bem, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Em relação à fatura objurgada, inexistem provas 

acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa requerida. 

Apresentando o consumidor conta mensal de energia elétrica com valor 

superior à média dos meses anteriores a fatura objurgada, cumpria a 

empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização 

do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do 

qual não se desincumbiu. Por mais que a empresa requerida sustente 

acerca da legitimidade da cobrança emitida, ao argumento de que foram 

registradas por seus prepostos mediante coleta in loco, não merece 

acolhimento a sua assertiva, na medida em não restou comprovada 

qualquer anomalia ou irregularidade que justificasse o aumento abrupto no 

consumo da Requerente para 1.445 kWh (consumo do mês impugnado), 

enquanto a sua média de consumo é de aproximadamente 30 kWh, 
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conforme a própria fatura impugnada avaliza. Verifica-se dos documentos 

apresentados com a defesa que com razão a autora pois os valores 

mensais das faturas são aproximadamente os mesmos, conforme se 

segue: Vencimento kWh AGO/19 30 JUL/19 30 JUN/19 30 MAI/19 30 

ABR/19 30 MAR/19 30 FEV/19 30 Outrossim, não há que se falar em 

acúmulo de consumo não faturado nos meses anteriores, devido tratar-se 

de unidade localizada em zona rural, onde adota-se a modalidade de 

medição cíclica, com intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e 

faturamentos. Isso porque, nos termos do artigo 89 da Resolução 

414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento 

deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a 

leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores 

faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta forma, 

possuindo o consumidor média mensal de 30 kWh – consoante informação 

prestada nos documentos juntados, evidente a ilegalidade da cobrança no 

patamar médio de 1.445 kWh. Assim sendo, não comprovando a empresa 

requerida a regularidade da cobrança em análise, impõe-se a adequação 

dos valores à média de consumo apurado nos meses anteriores. Neste 

sentido: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de 

se desconstituir o débito excedente à média de consumo, 

considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa da realidade 

dos demais meses. A informação de que o medidor de energia não 

apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na leitura 

questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001372317, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Julgado em 13/11/2007) Assim, necessária à revisão do débito, 

para se declarar sua inexistência, já que não comprovado o consumo 

efetivo da quantidade de 5590 Kw indicada na mencionada fatura, que 

deverão ser revista e calculada de acordo com a média plausível de 

consumo da autora. Quanto ao pedido de dano moral pleiteado, vale 

salientar, que o caso versa sobre dano moral puro, que decorre 

simplesmente do ato ilícito praticado pela Ré, o que significa que ele se 

esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cinge-se à 

existência do próprio ato ilícito consistente na negativação indevida do 

nome da Autora, uma vez que o dano moral atinge fundamentalmente, 

bens incorpóreos, a exemplo da honra, a privacidade, a imagem, a 

autoestima; sendo dispensada a demonstração em juízo, dessa espécie 

de dano moral, considerando estar o dano in re ipsa. Nesta esteira, a 

simples inclusão indevida do gravame quanto ao nome da Autora, 

restringindo seus direitos de per si demonstra a conduta abusiva da Ré, 

tornando imperiosa a obrigação indenizatória. Neste sentido tem decidido 

os Tribunais Pátrios: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, 

considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade de 

prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso”. (STJ – Resp. 

419.365 – MT – 3ª T. – Relª Min. Nancy Andrighi) Com relação ao valor da 

indenização título de danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada 

de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro 

indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, 

como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua 

fixação. Cumpre ao Magistrado atentar-se para não contemplar o 

enriquecimento sem causa, mas sim trazer a vítima a justa reclamação do 

prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade 

pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a 

sua duração, o grau de culpa, como também a situação sócio-econômica 

das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e 

extensão do dano moral etc, atendendo, sobretudo aos critérios 

razoabilidade e equidade. Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral 

deve ser arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se 

condizente com o porte financeiro do causador da ofensa, além de 

atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais para 

DECLARAR INEXISTENTE o débito objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura vencida em SETEMBRO de 2019, no valor de R$ 

1.464,17 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezessete 

centavos) devendo a ré promover o consumo dentro da média plausível, 

bem como para CONDENAR a Ré, a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 

STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002702-80.2019.8.11.0024 Promovente: DIRCE TERESINHA 

DE SOUZA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por DIRCE TERESINHA DE SOUZA SILVA contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Ids. 27220018, 27220021, 27220023 e 

27220025 acompanham a inicial. O município contestou os pedidos do 

autor ao Id. 28127317, aduzindo em síntese que não são todos os 

servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente 

aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais que 

contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não haver 

qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento 

tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no 

último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se 

esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 
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propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Logo, OPINO pelo acolhimento do pedido formulado na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 

determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo Número: 1002614-42.2019.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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Processo nº. 1002614-42.2019.8.11.0024 Promovente: FATIMA ALMEIDA 

FRANCA SILVA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 
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IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. PRELIMINAR Afasto a preliminar 

de inépcia da petição inicial ante a ausência de extrato emitido no balcão 

dos órgãos informativos de devedores, posto que o documento anexado 

com a inicial, expedido pelo SERASA Brasil não possui aparência de 

fraude e o mesmo indica a existência de uma única restrição em nome do 

autor. Outrossim, ao impugnar respectivo documento, poderia facilmente a 

parte requerida ter anexado documento demonstrando a existência de 

outras restrições, o que não foi feito. Ultrapassados tais questionamentos, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos 

c/c indenização por danos morais promovida por FATIMA ALMEIDA 

FRANCA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois haviam restrições em seu 

nome inseridas pela requerida nos valores de R$ 21,81. (vinte e um reais e 

oitenta e um centavos), com data de inclusão em 16/11/2018, referente ao 

contrato n° 0001125131201810; R$ 8,30. (oito reais e trinta centavos), 

com data de inclusão em 14/12/2018, referente ao contrato n° 

0001125131201811 ; valor R$ 6,89. ( seis reais e oitenta e nove 

centavos), com data de inclusão em 14/01/2019, contrato n° 

0001125131201812. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, posto que 

afirmou em analise ao seu sistema localizou em nome da parte Autora 

cadastrada junto a Uc sob o nº 1125131, situada na rua JOAO CARRO O 

LUZ PARA TODOS SITIO PAIOL VELHO, o qual passou a gerar faturas 

mensais, além do cadastro no sistema interno da Ré, conforme telas 

sistêmicas colacionadas. Pois bem, considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas as telas sistêmicas que, 

por si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica 

entre as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto 

se trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

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), isto é, desde a anotação da restrição mais antiga. 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores indicados na inicial; 

INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002700-13.2019.8.11.0024 Promovente: ELIANE DE 

OLIVEIRA NEVES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por ELIANE DE OLIVEIRA NEVES contra o MUNICÍPIO DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à 

remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 

11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do 

cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre 

quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração, proventos ou pensão, 
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respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a condenação do 

Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte Requerente 

alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando 

da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o 

Requerido não observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a 

diferença salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o 

entendimento de que os servidores públicos têm direito ao recebimento da 

recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos de Ids. 27218005, 

27218006, 27218007, 27218008 e 27218013 acompanham a inicial. O 

município contestou os pedidos do autor ao Id. 28126260, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. 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, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 
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____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-03.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000060-03.2020.8.11.0024 Reclamante: GEOVANA SOUZA 

SANTOS Reclamado: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado 

pelas partes INFORMADO ao PETICIONAMENTO de Id. 29546611. Portanto, 

para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o 

acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos 

Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-53.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE DOS SANTOS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMABILLY BEATRIZ SIQUIERI BARBOSA OAB - MT26451/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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002083-53.2019.8.11.0024 Reclamante: ALCILENE DOS 

SANTOS COUTO Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. FUNDAMENTO. DECIDO No mérito indico 

desde já que os pedidos do autor são parcialmente procedentes. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, o que teria perdurado por aproximadamente 40 

(quarenta) horas no mês de outubro de 2016, incorrendo, assim, em 

prejuízos de ordem moral. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que 

os documentos trazidos pela reclamada não são suficientes para 

comprovar a tese embasada, muito menos são suficientes a justificar a 

suspensão do fornecimento de energia. A energia elétrica é considerada, 

nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento 

provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples 

órbita do aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica 

regulou o setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 

dispõe sobre os prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 

(vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) 

horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em 

área urbana; e IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade 

consumidora localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Na situação versada, a demora de 40 horas para 

religação se mostrou excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na 

prestação do serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso 

reiteradamente define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E 

RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 

HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, 

INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE ALUGUEL DE 

GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO 

DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 
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sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a parte requerida 

não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

requerente, decorrente da suspensão do serviço de energia pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação servirá 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural para condenar a Ré, a pagar ao Autor o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-79.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/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))

ALESSANDRA DE JESUS SILVA OAB - SP283304 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002618-79.2019.8.11.0024 Polo Ativo: NEUZA 

RONDON Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Ante a ausência de preliminares, procedo 

ao exame do mérito. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à movimentação 09, onde apresentou 

Contrato de venda financiada, bem como ainda promoveu a juntada do 

levantamento dos débitos existentes o que demonstra por tudo mais que 

consta dos autos tratar-se de débito devido. A semelhança entre as 

assinaturas é verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela 

mesma pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no 

presente caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, 

o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte 

reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de 

efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA 

JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 

salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 
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pagamento das custas processuais, conforme art. 549, III da CNGC, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-64.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMBROSIO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002037-64.2019.8.11.0024 Reclamante: JOSE AMBROSIO 

NETO Reclamada: ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Ante a 

inexistência de preliminares, passo analise do mérito. Fundamento. Decido. 

Afirma o reclamante que a empresa reclamada efetuou 

lançamentos/descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem, no 

entanto possuir autorização para tanto. O Banco em sua peça de defesa 

aduziu em síntese que o autor realizou a contratação de empréstimos com 

desconto diretamente em seu benefício previdenciário, conforme 

levantamento de contratos anexo a peça de defesa. Pois bem. Da análise 

dos autos, em especial dos contratos apresentados pelo banco é de se 

ver a existência de relação contratual a justificar os lançamentos 

registrados junto ao benefício do autor. Desta feita, referidos documentos 

se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas pelo Banco 

requerido, apresentando todos os dados pertinentes, além do que a autora 

não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as alegações trazidas 

na peça de defesa, haja vista que aduziu os lançamentos serem indevidos 

e que não possuiria qualquer autorização a ponto de justificar os 

lançamentos, no entanto as provas coligidas aos autos apontam pela 

existência de autorização para o ato a justificar os descontos ocorridos. 

Acerca do ônus da prova descreve o Estatuto do Novo 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. Desta feita, 

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 dos pedidos em seu desfavor. 

De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos 

contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO 

pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005555-50.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARY ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 0005555-50.2017.8.11.0024 Promovente: ROSIMARY 

ROMUALDO DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por ROSIMARY ROMUALDO DA SILVA contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Ids. 26769651 acompanham a inicial. O 

município contestou os pedidos do autor ao Id. 28501207, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 
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trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 

decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. 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, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002484-52.2019.8.11.0024 Polo Ativo: 

ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA Polo Passivo: VIVO S.A PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. Sem preliminares, procedo ao exame do mérito. O cerne 

da questão consiste em verificar se a inclusão do nome da parte 

reclamante no rol dos maus pagadores foi indevida, e principalmente, se 

ensejou os danos morais pleiteados. Verifico, no presente caso, que cabia 

à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e 

apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que 

o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à movimentação 

10, onde apresentou os Termos de adesão e Contratação de Serviços 

SMP, datado de 26/09/2014, juntamente com copia do documento pessoal 

do autor que se diga é o mesmo apresentado a inicial, bem como 

apresentou ainda o levantamento de utilização dos serviços que deram 

origem a restrição em apreço. A semelhança entre as assinaturas é 
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verificada a olho nu, o que pressupõe ter sido realizada pela mesma 

pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente 

caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da 

empresa Reclamada, sendo a negativação devida. Desta feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome da parte reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Colaciono jurisprudência sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADO (ART. 

333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor 

não se desincumbiu do ônus da prova no que tange aos pedidos de 

cancelamento do serviço de telefonia, motivo pelo qual se impõe o dever 

de serem afastados os danos morais. 2. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), 

ficando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade de Justiça deferida. 

(Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO 

ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 

04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

INADIMPLEMENTO. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS 

RESTRITIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso o inadimplemento do consumidor, que 

deixou de efetuar o pagamento de uma das parcelas objeto de acordo 

extrajudicial anterior realizado com o fornecedor, tendo por objeto a 

integralidade de dívida proveniente de cartão de crédito em aberto, a 

negativação do nome em cadastros restritivos revela exercício regular de 

direito, e não ato ilícito. 2. Diante de tal quadro, é evidente a não 

configuração do dano moral, ainda que a restrição haja indicado o valor 

total da dívida, haja vista que é fato desimportante à solução da 

controvérsia. Isso porque se deve ter em conta a injusta restrição ao 

crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a negativação foi lícita e 

decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, segundo a documentação 

de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, existiam ao tempo da 

negativação, restrições anteriores, sem qualquer notícia nos autos de que 

seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, na Súmula n. 385 do e. 

Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 4. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra 

do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios da 

gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. De outro norte, 

tendo a parte reclamante contraído divida junto à requerida, mas que, em 

contrapartida, não honrou sua parte na obrigação que era de pagar pelo 

serviço contratado e consumido, resta o dever desta em quitar seus 

débitos pendentes, no importe apresentado de R$ 203,68 (duzentos e rês 

reais e sessenta e oito centavos). Por fim, tenho por caracterizada a 

litigância de má-fé por parte da autora, ao passo que nega relação jurídica 

devidamente comprovada nos autos, em evidente alteração da verdade 

dos fatos. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Ainda, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto formulado pela parte reclamada para CONDENAR o autor a 

pagar seus débitos pendentes contraídos no importe total apresentado de 

R$ 203,68 (duzentos e rês reais e sessenta e oito centavos), devendo 

esse valor ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar da data da 

apresentação da contestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º). 

Via de consequência, nos termos da fundamentação supra, OPINO ainda 

pela CONDENAÇÃO do reclamante em litigância de má-fé, nos termos do 

art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em seu desfavor, multa de dois 

salários mínimos vigentes a época da propositura da demanda, consoante 

art. 81, § 2º do CPC. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, conforme art. 949, III da CNGC , bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002599-73.2019.8.11.0024 Promovente: DANIEL 

ALEXANDRE FERNANDES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO DECIDO. Compulsando os autos, 

verifica-se que a empresa reclamada, apesar de ter sido devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada 

nestes autos, tendo apresentado sua defesa ao evento de Id. de nº. 

28709671. Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia 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 
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dos elementos existentes nos autos. Trata-se de ação de inexistência de 

débitos c/c indenização por danos morais promovida por DANIEL 

ALEXANDRE FERNANDES em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois haviam 

restrições em seu nome inseridas pela requerida nos valores de R$ 

141,67 (cento e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), R$ 

131,72 (cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos), R$ 139,91 

(cento e trinta e nove reais e noventa e um centavos) e R$ 118,03 (cento 

e dezoito reais e três centavos). A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

posto que afirmou em analise ao seu sistema localizou em nome da parte 

Autora cadastrada junto a Uc sob o nº 2269869, situada na RUA NOVA 

ESPERANÇA, 27 QDA 06, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, o qual 

passou a gerar faturas mensais, além do cadastro no sistema interno da 

Ré, conforme telas sistêmicas colacionadas. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrado com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Não se prestando para tanto apenas as telas sistêmicas que, 

por si só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica 

entre as partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto 

se trata de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de 

prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para 

provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, 

como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de 

sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve 

ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação 

dos serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a 

negativação da parte sem a demonstração da existência de relação 

jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).

(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 

02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que mesmo com todas as 

ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu 

ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 

6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Salienta-se que, o caso envolve 

hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem 

como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque 

evidenciado pelas circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg 

no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio 

Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada 

encaminhou indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao 

órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

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), isto é, desde a anotação da restrição mais antiga. 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos nos valores indicados na inicial; 

INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a estes débitos que constam da inicial; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002559-91.2019.8.11.0024 Promovente: EDENILDE PIRES 

DE ABREU Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ante a ausência de preliminares, passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de inexistência de débitos c/c indenização por 

danos morais promovida por EDENILDE PIRES DE ABREU em face de VIVO 

S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por 
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crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida 

pela requerida no valor de R$ 71,28 (setenta e um reais e vinte e oito 

centavos), gerados em tese pelo contrato nº 0232541816. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema interno 

identificou que a parte autora habilitou a linha telefônica n º (65) 9.9803 

-7466, em 27/11/2014, o que ocasionou a emissão de faturas mensais 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto 

apenas o suposto levantamento de utilização da linha e faturas geradas 

que repercutem em verdade telas sistêmicas que, por si só, não se 

revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, 

tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam de 

provas unilaterais. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (26/09/16). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 71,28 (setenta e um reais e vinte e oito centavos), gerados em tese 

pelo contrato nº 0232541816; INDEFIRO a gratuidade da justiça. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002505-28.2019.8.11.0024 Reclamante: CHARLA CRISTINA 

LEME Reclamada: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante 

que vem sendo sistematicamente e indevidamente cobrada pela reclamada 

por fatura que afirma ter realizado seu pagamento. Pugnou ao final pelo 

provimento de retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem 

como pela declaração de inexistência dos diversos débitos que originaram 

as restrições creditícias que constam do extrato em anexo a inicial, além 

da condenação da Requerida a reparação por danos morais no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). 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. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do NCPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, 

já estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 3. No mérito 

a pretensão merece Juízo de Improcedência. Em síntese, aduziu a 

proponente que vem sofrendo a cobrança indevida de importância que 

afirma ter realizado sua quitação quando da fatura encaminhada com 

vencimento para 20/07/2019. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, pois 

em analise ao seu sistema a falta de pagamento da multa com relação a 

alteração do plano até então vigente, o que ocasionou a emissão de fatura 

a parte no importe de R$ 107,29 (cento e sete reais e vinte e nove 

centavos) Da analise dos autos, vejo que razão não assiste a parte 

reclamante, pois, verifico que esta não comprova o necessário pagamento 

da fatura gerada pela mudança de seu plano junto a reclamada que 

comprava que estava na vigência com clausula de fidelidade apta a gerar 
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a fatura impugnada. Portanto, não há o que se falar em irregularidades na 

cobrança, vez que decorre de multa contratualmente prevista. Pondero 

ainda que nenhum documento foi anexado nos autos capaz de corroborar 

com as assertivas da parte reclamante. Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Ademais, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na 

inicial, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Dado a 

natureza da demanda, necessário que a parte reclamante comprove a 

negligência da reclamada com relação à inscrição de seu nome nos 

cadastros de restrição ao crédito, prova esta que não se encontra nos 

autos. Ocorre que, in casu, a efeito de não restar comprovado o 

pagamento da dívida, não há razão, portanto, para o deferimento da 

pretensão indenizatória. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA 

PAGA - COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ATO ILÍCITO - INEXISTÊNCIA. 

Compete à parte autora demonstrar que efetuou o pagamento de dívida, 

quando sustenta que houve inscrição indevida em razão da mesma já ter 

sido quitada. No caso dos autos, não houve a produção de prova neste 

sentido. Ato ilícito não comprovado. Recurso conhecido e provido.” (RNEI, 

3545/2006, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 14/06/2007, Data da publicação no DJE 

02/07/2007) (negritei e grifei) Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse 

caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais 

feitos por CHARLA CRISTINA LEME em desfavor da CLARO S.A. Deixo de 

condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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Número do Processo: 1002483-67.2019.8.11.0024 Polo Ativo: MARCIA 

ALMEIDA SAMPAIO Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Fundamento. Decido. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados ao Id. 29401340 e 29403391, onde 

apresentou ordem de serviço devidamente assinada pela autora, ao qual 

muito bem expõem que a existência de relação contratual, bem como ainda 

promoveu a juntada do levantamento dos débitos existentes o que 

demonstra por tudo mais que consta dos autos tratar-se de débito devido. 

A semelhança entre as assinaturas é verificada a olho nu, o que 

pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa, dispensando-se, 

inclusive, a realização de perícia no presente caso. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo 

a negativação devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção 

ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Colaciono jurisprudência sobre o tema: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 

NÃO COMPROVADO (ART. 333, I, DO CDC). DÍVIDA EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O autor não se desincumbiu do ônus da 

prova no que tange aos pedidos de cancelamento do serviço de telefonia, 

motivo pelo qual se impõe o dever de serem afastados os danos morais. 2. 

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios 

fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma 

do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condenado o Recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em R$ 300,00 (trezentos reais), ficando a exigibilidade suspensa ante a 

gratuidade de Justiça deferida. (Acórdão n.665854, 20120111127290ACJ, 

Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

19/03/2013, Publicado no DJE: 04/04/2013. Pág.: 186). JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. REGULAR 

NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. DANO MORAL 

INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se é incontroverso 

o inadimplemento do consumidor, que deixou de efetuar o pagamento de 

uma das parcelas objeto de acordo extrajudicial anterior realizado com o 

fornecedor, tendo por objeto a integralidade de dívida proveniente de 

cartão de crédito em aberto, a negativação do nome em cadastros 

restritivos revela exercício regular de direito, e não ato ilícito. 2. Diante de 

tal quadro, é evidente a não configuração do dano moral, ainda que a 

restrição haja indicado o valor total da dívida, haja vista que é fato 

desimportante à solução da controvérsia. Isso porque se deve ter em 

conta a injusta restrição ao crédito e suas conseqüências. Na hipótese, a 

negativação foi lícita e decorreu do inadimplemento. 3. Não bastasse, 

segundo a documentação de fl. 12 juntada aos autos pelo próprio autor, 

existiam ao tempo da negativação, restrições anteriores, sem qualquer 

notícia nos autos de que seriam ilegítimas, esbarrando a pretensão, agora, 

na Súmula n. 385 do e. Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento". 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, 

conforme regra do art. 46 da lei n. 9.099/95. Condenado o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados 

em 10% do valor da causa, que resta suspenso em razão dos benefícios 

da gratuidade de justiça que lhe socorre. (Acórdão n.651909, 

20120710184534ACJ, Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Publicado no DJE: 07/02/2013. Pág.: 227). Insta 

consignar que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Por fim, tenho 

por caracterizada a litigância de má-fé por parte do autor, ao passo que 

nega relação jurídica devidamente comprovada nos autos, em evidente 

alteração da verdade dos fatos. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

pretende o reconhecimento da exigibilidade dos débitos inseridos no SPC, 
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diante da comprovação do consumo e em face de inadimplência da 

Reclamante. Merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, reconhecendo-se como devida a importância de R$ 278,66 

(duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Pelo 

exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

novo Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos da 

fundamentação supra, OPINO ainda pela CONDENAÇÃO do reclamante em 

litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III do CPC, fixando, em 

seu desfavor, multa de dois salários mínimos vigentes a época da 

propositura da demanda, consoante art. 81, § 2º do CPC. Por fim, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para declarar exigível o débito 

inserido no valor de R$ 278,66 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta 

e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do vencimento da divida e juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Também OPINO pela condenação do Reclamante ao pagamento 

das custas processuais, conforme art. 949, III da CNGC , bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, no montante sugerido de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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BENEDITA LUIZA DO ROSARIO (INTERESSADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1002223-87.2019.8.11.0024 Polo Ativo: BENEDITA 

LUIZA DO ROSARIO Polo Passivo: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Fundamento. Decido. Alega a reclamada preliminar 

de falta de interesse de agir. Entretanto, insta ressaltar que o art. 17 do 

Código de Processo Civil dispõe que “ Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade.”, sendo condições da ação a possibilidade 

jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os quais devem 

estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e 

materiais. Assim, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 

Rejeitada a preliminar, passo a analisar o MÉRITO da demanda. 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 as 

suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada debitou, 

indevidamente, valores no benefício previdência da parte reclamante. 

Mesmo após, por várias vezes, a parte reclamante ter procurado a 

empresa reclamada a fim de que esta efetuasse a devolução dos valores 

que foram debitados, não obteve êxito. Pois bem. A responsabilidade do 

Banco reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Destarte, 

a falha na prestação do serviço restou evidenciada, não obstante as 

inúmeras tentativas da parte reclamante em solucionar o problema. Tais 

fatos evidenciam o descaso e o desrespeito com a pessoa do 

consumidor. Nesse sentido, os danos morais restaram devidamente 

configurados, pois a situação a qual foi submetida a parte reclamante, 

efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando 

verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto 

pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 

186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa 

do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DE 

CONTA BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. Sendo 

inequívoco o desconto indevido de valores da conta corrente do autor, 

sem a instituição financeira tenha justificado a providência, configurada 

está a falha na prestação do serviço que impõe sua responsabilização. 

Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 

14, do CDC. A fixação do dano deve atentar para as condições 

financeiras das partes, a gravidade do dano e, especialmente, para o grau 

de culpa no cometimento do ato ilícito. Manutenção do "quantum" 

indenizatório. Juros de mora que incidem a contar da data dos descontos 

indevidos. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70041007964, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio dos Santos Caminha, Julgado em 16/02/2012) (grifei) “DANO 

MORAL - EMPRÉSTIMO QUITADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA 

BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, COM FULCRO NO ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. 1 - Afastada a prefacial de ilegitimidade passiva, pois os 

descontos contra os quais se insurge a parte autora foram promovidos 

pela recorrente, que detém a legitimidade para o pedido formulado 2 - 

Sendo incontroversa nos autos a quitação do contrato de empréstimo do 

autor, restou evidenciado o defeito na prestação dos serviços do 

demandado, por não ter adotado as cautelas necessárias na baixa do 

empréstimo já quitado, fazendo com que o reclamante tivesse parte do seu 

salário apropriado, configurando, assim, a prática de ato ilícito, imperiosa a 

devolução em dobro do valor pago indevidamente, com fulcro no art. 42, 

parágrafo único, do CDC. 3 - O desconto indevido na folha de pagamento 

de parcela de empréstimo já quitado gera, sem dúvida, desconforto, 

aflição, e transtornos, que tem a extensão. 4 - No que toca aos danos 

morais, mostra-se devida a indenização, porquanto o desconto indevido 

na folha de pagamento de parcela de empréstimo já quitado gera, sem 

dúvida, desconforto, aflição, e transtornos, que ultrapassa mero dissabor 

do cotidiano. Caráter dissuasório do instituto. 5 - Na fixação da reparação 

por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às 

condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Recurso conhecido e não 
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provido.” (RNEI, 3903/2011, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA/MT, Data do Julgamento 10/05/2012, Data da publicação no DJE 

23/05/2012) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada da importância de R$ 

6.505,60 (seis mil quinhentos e cinco reais e sessenta centavos) que 

servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Obstante 

a isso, pelos documentos anexos na inicial, vê-se claramente que a 

reclamada descontou indevidamente valores no benefício previdenciário, 

devendo restituir em dobro, no valor total de R$ 6.505,60 (seis mil 

quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), a título de repetição de 

indébito. Diante do exposto, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO pelo julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

inaugurais, para condenar o Banco reclamado a pagar a parte reclamante 

o valor de R$ 6.505,60 (seis mil quinhentos e cinco reais e sessenta 

centavos), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir desta data, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

13.011,20 (treze mil, e onze reais e vinte centavos) a título de danos 

materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir dos efetivos desembolsos. 

Deixo de condenar o Banco reclamado no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002675-97.2019.8.11.0024 Reclamante: TATIANE CORREA 

DA COSTA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

28494619). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002317-35.2019.8.11.0024 Promovente: ROSIDELMA 

CORREIA DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por ROSIDELMA CORREIA DA SILVA contra o MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais. A Parte 

Requerente alega que é servidora pública e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. 

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 

pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Os documentos 

de Ids. 25961365, 25961367, 25961368, 25961372, 25961929,25961932, 

25962404 e 25962405 acompanham a inicial. O município contestou os 

pedidos do autor ao Id. 27561983, aduzindo em síntese que não são todos 

os servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas 

somente aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais 

que contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não 

haver qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de 

pagamento tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era 

fechada no último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, 

bem como se esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da 

carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, 

ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os 

pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, 

decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante 

ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não 
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induz a procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das 

provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, 

a questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002681-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA MARTINS ALBERNAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002681-07.2019.8.11.0024 Requerente: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: MARIA DA GLORIA MARTINS ALBERNAZ PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência da 

demanda através do PEDIDO constante do termo de audiência de tentativa 

de conciliação de ID. 28651851. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 
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efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002682-89.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002682-89.2019.8.11.0024 Requerente: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: MARILUCE OLIVEIRA DA SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência da demanda 

através do PEDIDO constante do termo de audiência de tentativa de 

conciliação de ID. 28653758. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002683-74.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERCHAGUI - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTO FERNANDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002683-74.2019.8.11.0024 Requerente: COOPERCHAGUI - 

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 

Reclamado: AILTO FERNANDES OLIVEIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc. A parte reclamante requereu a desistência da demanda através do 

PEDIDO constante do termo de audiência de tentativa de conciliação de ID. 

28653773. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DA SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000939-44.2019.8.11.0024 Requerente: WALTER LUIZ DA 

SILVA Reclamado: DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda 

judicial. Fundamento. Decido. Os reclamados apresentaram defesas 

arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva destes, ao argumento de 

que não são responsáveis pelos fatos narrados na inicial. Contudo, 

pondero que a preliminar se confunde com o mérito da presente demanda. 

Rejeitada a preliminar, passo a analisar o MÉRITO da demanda. Trata-se o 

presente caso de ação declaratória de negativa de propriedade 

combinada com anulatória de débitos em que WALTER LUIZ DA SILVA 

promove em face de DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO. Argumenta 

o autor em síntese que em meados do ano de 2012 vendeu seu então 

veículo, sendo GOL, cor cinza , marca VW/GOL SERIE OURO 2000, Ano 

de Fabricação/Modelo 2000/2000, chassi 9BWCA15XXYT222342, 

Renavam 738868132, PLACA: JZD - 7677, para terceiro ao qual sequer 

cita seu nome ao qual por sua vez não efetuou a necessária transferência 

do bem seu nome e propriedade não sabendo seu paradeiro atual. Relata 

que mesmo decorridos anos da venda continua sendo cobrado pelo 

pagamento dos encargos tributários referentes ao citado veículo e que 

sempre buscou os reclamados para que se promovesse o cancelamento 

dos débitos, sem contudo obter êxito o que lhe causou diversos 

inconvenientes e contratempos. Desta feita, do cotejo dos fatos e das 

provas que guarnecem os autos é de se ver que Código de Trânsito 

Brasileiro, ao artigo 123, I, parágrafo 1º, define que a responsabilidade 

pela transferência dos documentos do carro como sendo de seu 

comprador. Logo, sendo que o autor nem sequer sabe para quem vendeu 

seu veiculo é de se ter não remanesce qualquer elemento de culpa por 

parte do estado ou do órgão de transito sobre o evento dos autos em 

apreço e sim do requerente que sequer realizou a comunicação de venda 

de seu patrimônio com a cópia do DUT (Documento Único de 

Transferência) QUE É OBRIGATÓRIO NOS PROCESSOS DE 

TRANSFERENCIA DE VEICULOS ENTRE ANTIGO E NOVO PROPRIETÁRIO. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, não há 

como desconstituir débitos validos gerados pela propriedade de um bem 

que ainda se encontra em nome do autor. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de Improcedência dos 

pedidos inaugurais. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001808-07.2019.8.11.0024 Promovente: LUCIANA DE 

OLIVEIRA DANTAS Promovido: DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA e 

MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Fundamento. Decido. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

reclamadas estão mais aptas a provarem 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. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante alega que adquiriu das reclamadas em 

09/10/2017 um caminhão FORD F350 G (nacional) em nome de OXIGÊNIO 

CUIABA LTDA, PLACA DFG 0772, RENAVAM 779523636, 

fabricação/Modelo 2002/2002, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 

mil reais), com uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais cinco 

cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um. Aduziu ainda 

que ao buscar regularizar o veiculo para seu nome e propriedade foi 

informada e conduzida a delegacia para esclarecimento sobre a alegação 

que o veículo adquirido possuía diversas adulterações tanto em chassi 

quanto em vidros e outros elementos de identificação, tendo que realizar 

diversos dispendidos para o fim de regularizar o referido bem, os quais 

jamais foi informada quando de sua existência. MOACIR por sua vez em 

sede de sua defesa informou que a situação das irregularidades foram 

repassadas ao esposo da requerente quando da realização da venda, 

não havendo assim que se falar em dano a ser indenizado. Já a Oxigênio 

Cuiabá Ltda, aduziu que seu veículo fora furtado em 23/01/2015 sendo 

recuperado e tendo por assim passado pela Politec em 29/05/2015 que 

constatou sua adulteração de identificação veicular e em 30/06/2015 por 

determinação policial o veiculo foi entregue, tendo o DETRAN emitido 

autorização para regravação do numero do chassi, conforme certidão de 

nº. 349543/2017, momento ao qual o bem já se encontrava na posse de 

Moacir Oliveira dos Santos que o adquiriu em 27/06/2017, momento que 

fora esclarecido de todos os fatos e problemas ocorrido com o 

mencionado veículo. Pois bem. No presente caso, vejo que não houve 

falha na prestação do serviço das reclamadas em razão dos fatos 

narrados na inicial. Vale destacar a existência de declaração que 

acompanha a defesa de Moacir a qual muito bem expõem que as 

informações sobre todo o ocorrido foram repassadas a adquirente, bem 

como pondero que o valor de aquisição foi consideravelmente abaixo dos 

valores praticados no mercado comum por um veículo de tal porte, o que 

expõem que sua adquirente aceito pagar uma importância abaixo do preço 

de mercado pelo próprios problemas que o bem havia acabado de passar 

e dos quais necessitaria de outros gastos e dispêndios para o fim de 

regulariza-lo, não havendo assim que se falar em danos passiveis de 

indenização. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à 

evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a 

ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o 

nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A 

ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de 

indenizar. Em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. Necessário 

referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a 

casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, pena de 

desconfiguração e descrédito do instituto. Ocorre que, in casu, não há 

prova nos autos do constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a 

compensação pecuniária a título de danos morais, não havendo razão, 

portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Assim, verifico 

não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código 

Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de Improcedência dos pedidos 

inaugurais. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-09.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER DE CARVALHO DIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA OAB - MT22709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Número do Processo: 1001103-09.2019.8.11.0024 Polo Ativo: ELDER DE 

CARVALHO DIAS Polo Passivo: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. Diante da 

inexistência de preliminares, passo a analisar o MÉRITO da demanda. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a 

provarem 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 fornecedor de bens e serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante adquiriu produtos via site da reclamada 

e, por motivos pessoais, requereu o cancelamento. No entretanto, a 

requerida não efetuou a devolução do valor pago pela parte reclamante 

em tempo hábil. Pois bem. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de bens e 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. Evidencia-se 

que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, 

tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida 

em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. 

Restou incontroverso nos autos a aquisição de produtos comercializados 

pela reclamada, bem como não ter ocorrido à devolução ao reclamante do 

valores pagos na aquisição do bem em tempo hábil, haja vista que só após 

todo o parcelamento quitado é que o estorno se efetivou, tendo o autor 

ficado meses pagando por algo que já havia solicitado seu estorno há 

muito tempo. Tal fato enseja, aos consumidores, o direito à restituição da 

quantia paga, nos termos do CDC. O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em 

não efetuar a devolução do valor pago após o pedido de cancelamento da 

compra. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 
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como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (TR/MT - RECURSO INOMINADO Nº 

001.2010.046.080-5. RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora 

Hermes S/A. RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz 

Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 15/03/2012). (destaquei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pelas reclamadas, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação das reclamadas ao pagamento, de forma 

solidária, da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelas partes 

reclamantes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular as reclamadas a agirem com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Com 

relação aos danos materiais, ante a efetivação do estorno, tenho que já 

foram restituídos ao autor. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, OPINO pelo julgamento de parcial procedência dos pedidos 

inaugurais, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante, o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, ambos a partir desta data. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-05.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO MORAIS MONTELO (REQUERENTE)

HELIO MORAIS MONTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT5945-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000088-05.2019.8.11.0024 Reclamante: HELIO MORAIS 

MONTELO Reclamado: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Ante a inexistência 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

procedentes. Trata-se de ação de cobrança de HELIO MORAIS MONTELO 

em face do MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT objetivando a 

quitação de FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM, sendo 62 (sessenta e 

duas) diárias ao todo com 56 (cinquenta e seis) diárias ao preço de R$ 

75,00 (setenta e cinco) reais e 06 (seis) diárias ao valor de R$ 47,50 

(quarenta e sete reais e cinquenta centavos) a respectiva prefeitura no 

ano de 2018, conforme notas fiscais de prestação do serviço em anexo a 

inicial. Posto que o Município teria deixado de realizar os pagamentos 

devidos, gerando um débito de R$ 4.485,00 (quatro mil, quatrocentos e 

oitenta e cinco reais). O Município se quedou inerte ao chamado judicial. 

Compulsando a documentação ora juntada aos autos vislumbro que não 

existe qualquer comprovação de pagamentos do serviço. Portanto, 

comprovada a prestação e inexistindo prova da quitação da obrigação 

contraída, o acolhimento do pedido inicial denota-se impositivo, condeno 

então o MUNICIPIO ao pagamento da importância de R$ 4.485,00 (quatro 

mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), referente às prestações de 

serviços de hospedagens contraidos no ano de 2018. DISPOSITIVO 

Assim, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR o MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, ao pagamento de 

R$ 4.485,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), com juros 

legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC/IBGE, a partir 

da data dos respectivos fornecimentos. Deixo de condenar o Município ao 

pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000070-18.2018.8.11.0024 Exequente: CONDOMINIO 

ALTOS DA SERRA Executado: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 147 de 575



é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

importância penhorada deu origem ao Alvará de N° 559327-1/2019, dando 

por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001740-57.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001740-57.2019.8.11.0024 Reclamante: SOLANGE 

APARECIDA LIMA Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE 

SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível na qual alega a 

reclamante que o voo desta contratado junto à requerida para sua ida a 

cidade de Maringá/PR, saindo da cidade de Cuiabá/MT fora ALTERADO 

tendo o pouso ocorrido na cidade de Curitiba/PR e não tendo dado 

qualquer amparo a autora a se deslocar para a cidade de seu destino 

contratado. Ao final pugnou pela condenação da Requerida em danos 

morais no importe de R$ 31.520,00 (trina e um mil, quinhentos e vinte 

reais). 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. Não há 

que se falar em prescrição do pedido de indenização por dano moral com 

fundamento no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, visto que o caso diz 

respeito a suposta má prestação dos serviços oferecidos pela requerido e 

por isso, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, o 

prazo a ser aplicado é o de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC, in 

verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo 

estabelecido no artigo supracitado, razão pela qual rejeito a prejudicial. 

Ultrapassados tais questionamentos, passo ao exame do MÉRITO por não 

vislumbrar a necessidade de produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. No 

mérito a pretensão é Parcial Procedente. 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. Incumbindo 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/2015. Da análise 

dos autos, verifica-se que a requerente adquiriu passagens aéreas da 

empresa reclamada para seu destino a cidade Maringá/PR, saindo de 

Cuiabá/MT. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que o 

cancelamento ocorreu devido mau tempo e a consequente impossibilidade 

da companhia aérea de realizar operações em tais condições, por fatos 

alheios a sua vontade, tendo realocado o autor assim que possível, bem 

como ofereceu todo o suporte necessário durante o período de espera, 

em conformidade com a resolução 141 da ANAC.. Com efeito, da análise 

dos documentos anexos aos autos, e ainda da contestação apresentada, 

incontroverso o cancelamento do voo, bem como que o requerente 

somente pode dar seguimento a sua viagem previamente planejada no dia 

posterior. Não existindo manifestação acerca do fato de não realocarem o 

requerente em outro voo qual não fosse, somente no dia seguinte e 

somente após as 17h00min. Destaco 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 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve cancelamento e atraso para o 

cumprimento do itinerário contratado, não tendo sido cumpridas as normas 

estabelecidas pela Anac (Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o 

atraso/cancelamento do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, 

frustração e desconforto, uma vez que fora surpreendido com a 

deficiente prestação de serviço da requerida. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da 

reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

ALEGADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. Caso em que a 

argumentação da demandada de que o atraso decorreu de alteração na 

malha aérea, a qual teria sido determinada pela torre de controle e pela 

ANAC, não ultrapassou o mero campo das alegações. Independentemente 

do motivo que levou ao atraso do vôo, é dever da companhia aérea 

prestar as devidas informações aos passageiros, proporcionando-lhes 

condições de conforto para minimizar os efeitos da longa espera. Hipótese 

dos autos em que caracterizada a falha na prestação dos serviços. 
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DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Reduzido o valor fixado na origem. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70051246460, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 31/10/2012)” 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 

fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) No que pertine 

aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

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

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para condenar a 

reclamada (AZUL LINHAS AEREAS) a pagar a parte reclamante 

(SOLANGE APARECIDA LIMA) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo 

IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta 

data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo ________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-94.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000968-94.2019.8.11.0024 Exequente: PABLO RAMIRES 

FONSECA Executado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA 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. 

FUNDAMENTO E DECIDO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios de atuação como 

defensor dativo nos Juízos da 1ª e 2ª Varas Civil e Criminal do Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT em diversos processos, sendo 

arbitrado a importância total de 8,5 URH. Para comprovar a origem da 

dívida, o requerente anexou certidões de atuação como defensor dativo 

nomeado com débitos pendentes, desde 05 de Junho de 2019. Sobre o 

tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: 

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 

FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

– POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – 

RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de 

que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência 

da Medida Provisória nº. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 

1º-D da Lei nº. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários 

advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor 

(AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 

163884/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

31/10/2017, Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o 

recebimento do valor de R$ 7.844,33 (sete mil oitocentos e quarenta e 

quatro reais e trinta e três centavos), referente à 8,5 URH’S, estipulados 

pelos serviços advocatícios prestados, acrescidos de juros e correções. 

O Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor 

cobrado pelo exequente (Vide certidão de Id. 26003573). DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, do NCPC, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedidos da demanda para HOMOLOGAR a 

correspondente emissão de certidões no total de 8,5 URH, correspondente 

a importância de R$ 7.844,33 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais 

e trinta e três centavos), corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Intime-se ainda 

a parte autora para que apresente as Certidões originais dos Honorários 

Advocatícios no Cartório deste Juizado, que deverá retê-las para fim de 

cancelamento. Transitado em julgado, expeça-se o correspondente ofício 

requisitório. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-44.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000163-44.2019.8.11.0024 Reclamante: ELIETE 

AUXILIADORA BORGES Reclamado: BANCO DO BRASIL SA PROJETO DE 
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SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Trata-se de Acordo entabulado pelas partes 

INFORMADO ao PETICIONAMENTO de Id. 25938868. Portanto, para que 

surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-70.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA CONCEICAO DE PAULA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001668-70.2019.8.11.0024 Promovente: MARISTELA 

CONCEICAO DE PAULA Promovido: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a 

parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto a preliminar de inépcia da petição 

inicial ante a ausência de comprovante de endereço em nome próprio, 

posto que o documento anexado com a inicial não possui aparência de 

fraude não afetando em nada a causa de pedir do autor. Ultrapassados 

tais questionamentos, passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

MARISTELA CONCEICAO DE PAULA em face de VIVO S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não 

logrou êxito pois havia restrição em seu nome inserida pela requerida no 

valor de R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete 

centavos), incluída junto aos órgãos protetivos desde a data 29/07/2019. 

A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, pois em analise ao seu sistema 

interno identificou que a parte autora habilitou a linha telefônica n º (65 

)99902 -3880, vinculado à conta 0363145027, pelo período de 07/02/2018 

a 26/09/2018, o que ocasionou a emissão de faturas mensais Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Não se prestando para tanto apenas o 

suposto levantamento de utilização da linha e faturas geradas que 

repercutem em verdade telas sistêmicas que, por si só, não se revelam 

suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a 

legitimidade do débito negativado, porquanto se tratam de provas 

unilaterais. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos 

do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade 

da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, 

e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da 

extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas 

circunstâncias do fato: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura 

in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 

638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 

06/08/2015, DJe 24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo 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), isto é, desde a 

anotação (29/07/19). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de 

R$ 151,47 (cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), 

incluída junto aos órgãos protetivos desde a data 29/07/2019; INDEFIRO a 

gratuidade da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 
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do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIDSON LEPRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000536-75.2019.8.11.0024 Reclamante: DAVIDSON LEPRI 

Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente demanda desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de Tentativa de conciliação (Id. 

22632201). O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e NÃO apresentado justificativa plausível, opino 

pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-95.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002701-95.2019.8.11.0024 Promovente: ZAIRA FERREIRA 

DA SILVA Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação Comum proposta por 

ZAIRA FERREIRA DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, objetivando que o Requerido incorpore à remuneração, 

proventos ou pensão da Parte Requerente, o percentual de 11,98% 

decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro 

real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer 

verbas percebidas, 13º, salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a 

prescrição quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e 

honorários sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora 

pública e que sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de 

Justiça, por meio de jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que 

os servidores públicos têm direito ao recebimento da recomposição da 

diferença de 11,98%. Os documentos de Ids. 27219157, 27219158 e 

27219160 acompanham a inicial. O município contestou os pedidos do 

autor ao Id. 28832970, aduzindo em síntese que não são todos os 

servidores estaduais e municipais que serão beneficiados, mas somente 

aqueles dos estados e municípios que utilizaram regras locais que 

contrariam a Lei Federal de criação da URV, apontando ainda não haver 

qualquer elementos de prova que comprovasse que a folha de pagamento 

tivesse sido fechada antes do dia 20, posto que aquela era fechada no 

último dia útil do mês, não havendo que se falar em prejuízo, bem como se 

esta ocorreu teria sido absorvida pela restruturação da carreira, não 

existindo assim qualquer prejuízo com a conversão da URV, ocorrida no 

ano de 1994, devendo serem julgados improcedentes os pedidos da 

petição inicial. É a síntese de necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Considerando que a parte Reclamada não compareceu à audiência de 

tentativa de conciliação, tampouco contestou o pedido inicial, decreto sua 

revelia nos termos do art. 20 da lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que 

mesmo com a decretação da revelia da reclamada, está não induz a 

procedência automática do pleito, pois cumpre o exame das provas 

trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se depreende dos autos, a 

questão debatida é unicamente de direito e por isso, após a formação da 

relação processual, verifica-se que a causa já comporta o julgamento 

imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, não havendo a 

necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazê-lo. O caso em 

exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se tratando de 

prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada prestação. 

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido 

negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” 

Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente. Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal 

das prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação. Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente 

busca a condenação do Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão do cruzeiro real para URV de março/1994, com 

base no percentual de 11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As 

Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real. A Medida 

Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos servidores 

públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para Unidade 

Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o valor da 

URV do último dia do mês de competência. Posteriormente, vieram as 

Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, sendo que a última, 

determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV para os 

servidores públicos, fixando como data do pagamento dos salários, o 

equivalente em URV do último dia do mês de competência. A Medida 

Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: “Art. 21 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores civis e militares e membros dos 

Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União 

serão convertidos em URV em 1º de março de 1994. 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, independentemente 

da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta medida provisória.” 

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – Os valores das 

tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os 

artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, observando 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 
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reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Por consequência, OPINO pelo JULGAMENTO DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

para para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo nº. 

1000310-07.2018.8.11.0024 Exequente: POUSADA IPES LTDA Executado: 

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à 

análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Destaco que a 

EXECUTADA depositou a importância da condenação que deu origem ao 

Alvará de N° 513681-4/2019, dando por encerrado o cumprimento de 

sentença. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fel ipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-06.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))
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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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002015-06.2019.8.11.0024 Embargado: BANCO DO BRASIL 

Embargante: ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 

razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido 

nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da 

irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de 

nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27774558. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000951-58.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO MORENO PEREIRA ROMANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ANOR WALBER (EXECUTADO)

ESPACO DE EVENTOS CASA DE PEDRAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000951-58.2019.8.11.0024 Embargado: CAIO MORENO 

PEREIRA ROMANO Embargante: ESPACO DE EVENTOS CASA DE PEDRAS 

LTDA e SERGIO ANOR WALBER PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos recursais de 

admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a 

Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar 

a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel Código de 

Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas 

premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da irresignação 

tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 28301695. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-51.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE OLIVEIRA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001624-51.2019.8.11.0024 Embargado: SUELEN DE 

OLIVEIRA Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 

razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. Assim, o vício deve estar nitidamente contido 

nas premissas do julgamento. No caso dos autos, a despeito da 

irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de 

nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - 

a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que 

pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação 

sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus 

próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27320994. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA MOREIRA DA SILVA (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001584-69.2019.8.11.0024 Embargado: MARICELMA 

MOREIRA DA SILVA Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S/A) 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, pois 

preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, no 

mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 
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verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 27173237 Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001478-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1001478-10.2019.8.11.0024 Embargado: ODILO ROCHA DOS 

SANTOS Embargante: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Recebo os embargos, 

pois preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. Todavia, 

no mérito, tenho que não assiste razão a Embargante, pois os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1.023 do novel Código de Processo Civil. Assim, o vício 

deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso dos 

autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a 

presença de nenhum dos pressupostos legais- omissão, contradição ou 

obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos. Em 

verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou 

interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo 

aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos 

embargos declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos 

no art. 1.022 do Código de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 26867760. Intimem-se as partes. 

Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo 

com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur 

Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002601-43.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1002601-43.2019.8.11.0024 Reclamante: POUSADA IPES 

LTDA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE 

O autor solicitou a gratuidade da justiça, porém não juntou provas da 

condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões, 

dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARMENTE INCOMPETENCIA DO 

JUIZADO – PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de 

que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim como 

demonstrado o interesse de agir da parte. ULTRAPASSADA a fase de 

preliminares, passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora revisão das faturas de 

novembro e dezembro/2017, fevereiro, março, maio e junho/2018 foram 

faturadas pela média, visto que a média aplicada levou em consideração 

fatura declarada indevida pelo poder judiciário. Em contestação, a 

Reclamada confirmou que a média das faturas levou em conta a 

mencionada fatura do mês de outubro de 2017, argumentando ainda que 

as cobranças se deram de forma correta, motivo pelo qual aduz que não 

há que se falar em procedência da ação. Pois bem, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Em relação às faturas objurgadas, inexistem provas 

acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa requerida, mister 

do qual não se desincumbiu. Por mais que a empresa requerida sustente 

acerca da legitimidade das cobranças emitidas, ao argumento de que 

foram registradas por seus prepostos mediante média coletada é de se 

ver que a média aplicada adotou parâmetro de fatura declarada indevida 

por este mesmo poder judiciário, assim não merece acolhimento a 

assertiva da reclamada, na medida em não restou comprovada qualquer 

anomalia ou irregularidade que justificasse o aumento abrupto no consumo 

da Requerente. Outrossim, não há que se falar em acúmulo de consumo 

não faturado nos meses anteriores, devido tratar-se de unidade localizada 

em zona rural, onde adota-se a modalidade de medição cíclica, com 

intervalo de mais de um ciclo entre as leituras e faturamentos. Isso porque, 

nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando 
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ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se 

de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora 

ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos 

de faturamento. Assim sendo, não comprovando a empresa requerida a 

regularidade das cobranças em análise, impõe-se a adequação dos 

valores à média de consumo apurado nos meses anteriores, tendo por 

base fatura declarada indevida por este poder judiciario. Assim, 

necessária à revisão dos débitos, para se declarar suas inexistências, já 

que não comprovado o consumo efetivo indicado naquelas, que deverão 

ser revista e calculada de acordo com a média plausível de consumo da 

autora. Quanto ao pedido de dano moral pleiteado, vale salientar, que o 

caso versa sobre dano moral puro, que decorre simplesmente do ato ilícito 

praticado pela Ré, o que significa que ele se esgota na lesão à 

personalidade. A prova do referido dano cinge-se à existência do próprio 

ato ilícito consistente na negativação indevida do nome da Autora, uma 

vez que o dano moral atinge fundamentalmente, bens incorpóreos, a 

exemplo da honra, a privacidade, a imagem, a autoestima; sendo 

dispensada a demonstração em juízo, dessa espécie de dano moral, 

considerando estar o dano in re ipsa. Nesta esteira, a simples inclusão 

indevida do gravame quanto ao nome da Autora, restringindo seus direitos 

de per si demonstra a conduta abusiva da Ré, tornando imperiosa a 

obrigação indenizatória. Neste sentido tem decidido os Tribunais Pátrios: 

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos 

de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade de prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso”. (STJ – Resp. 419.365 – MT – 3ª 

T. – Relª Min. Nancy Andrighi) Com relação ao valor da indenização título 

de danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada de modo que não 

converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não 

visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve 

atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação. Cumpre ao 

Magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, 

mas sim trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em 

contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando 

em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau 

de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do 

caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral 

etc, atendendo, sobretudo aos critérios razoabilidade e equidade. Nesta 

esteira, tenho que o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), mostrando-se condizente com o porte financeiro 

do causador da ofensa, além de atender o caráter punitivo que 

desestimule a reiteração da prática abusiva. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais para CONDENAR a Ré, a pagar a 

Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida, bem como determino ainda que a requeria promova 

a necessária revisão das faturas geradas de novembro e dezembro/2017 

e de fevereiro, março, maio e junho/2018, levando em conta o consumo 

declarado como real de outubro de 2018, qual fosse no importe de 3.936 

KWh, devendo a importância qual tenha sido paga a maior ser abatida da 

requerente em sua fatura posterior. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade ao reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005548-58.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 0005548-58.2017.8.11.0024 Promovente: OSVALDINA DE 

OLIVEIRA NEVES Promovido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação 

Comum proposta por OSVALDINA DE OLIVEIRA NEVES contra o 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, objetivando que o 

Requerido incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte 

Requerente, o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida 

quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração, proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição 

quinquenal e ainda, a condenação do Requerido em custas e honorários 

sucumbenciais. A Parte Requerente alega que é servidora pública e que 

sofreu prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98%. Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de 

jurisprudência pacífica, firmou o entendimento de que os servidores 

públicos têm direito ao recebimento da recomposição da diferença de 

11,98%. Os documentos de Ids. 26768216 acompanham a inicial. O 

município contestou os pedidos do autor ao Id. 28492966, aduzindo em 

síntese que não são todos os servidores estaduais e municipais que 

serão beneficiados, mas somente aqueles dos estados e municípios que 

utilizaram regras locais que contrariam a Lei Federal de criação da URV, 

apontando ainda não haver qualquer elementos de prova que 

comprovasse que a folha de pagamento tivesse sido fechada antes do dia 

20, posto que aquela era fechada no último dia útil do mês, não havendo 

que se falar em prejuízo, bem como se esta ocorreu teria sido absorvida 

pela restruturação da carreira, não existindo assim qualquer prejuízo com 

a conversão da URV, ocorrida no ano de 1994, devendo serem julgados 

improcedentes os pedidos da petição inicial. É a síntese de necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte Reclamada não 

compareceu à audiência de tentativa de conciliação, tampouco contestou 

o pedido inicial, decreto sua revelia nos termos do art. 20 da lei n. 

9.099/95. Importante ressaltar que mesmo com a decretação da revelia da 

reclamada, está não induz a procedência automática do pleito, pois 

cumpre o exame das provas trazidas pelas partes. Pois bem. Pelo que se 

depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de direito e por 

isso, após a formação da relação processual, verifica-se que a causa já 

comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a 

fazê-lo. O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. 

Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre 

cada prestação. Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de 

direito, mas tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu a propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça. Confira: “Sumula 85 – Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Analisando a natureza da pretensão da Parte 

Requerente, constato que os valores buscados, em tese, são devidos 

mensalmente. Portanto, foram parcialmente alcançadas pela prescrição, 

uma vez que já transcorreram mais de vinte anos dos fatos geradores do 

direito buscado pela Parte Requerente. Com esses fundamentos, 

reconheço a prescrição quinquenal das prestações, eventualmente 

devidas à Parte Requerente, no tocante a todas as verbas pleiteadas, 

referentes aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação. Em 

relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas. As Medidas Provisórias n. 

439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 8.880/94 foram instituídas em 
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decorrência do Plano Real. A Medida Provisória n. 439/94 determinou a 

conversão dos salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda 

que circulava à época) para Unidade Real de Valor – URV, fixando como 

base para a conversão o valor da URV do último dia do mês de 

competência. Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e 

n. 482/1994, sendo que a última, determinou a conversão dos salários de 

Cruzeiro Real para URV para os servidores públicos, fixando como data 

do pagamento dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de 

competência. A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê: 

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. 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, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.” O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua: “Art. 22 – 

Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das tabelas de 

funções de confiança e gratificada dos servidores civis e militares, serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da Constituição Federal, 

observando 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, independentemente da data do pagamento, de acordo 

com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultante do inciso anterior.” A pretensão da Parte Requerente merece 

acolhimento, uma vez 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. 

Vejamos: 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). Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos, federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 

8.880/94, a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, 

levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento 

deste direito, entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, 

indistintamente. Logo, OPINO pelo acolhimento do pedido formulado na 

inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para 

determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte 

Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo 

a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha sido 

implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA). Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sentença não sujeita ao 

reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), de modo que, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recursos voluntários, 

certifique-se o transito em julgado. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002592-81.2019.8.11.0024 Reclamante: SIDNEY PEDROSO 

PONTES Reclamada: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de Reclamação Cível na qual as alegações do requerente fundam-se na 

ocorrência de prática abusiva consistente na cobrança indevida e 

reiterada de parcela de seu financiamento de veículo junto a requerida ao 

qual o autor afirma que já havia pago por meio de boleto encaminhado em 

seu watts shap quando da solicitação de sua segunda via, contudo ante a 

informação de que a fatura havia sido fraudada e por assim o débito ainda 

estaria pendente de pagamento o banco se permitiu a manter a cobrança 

com ameaça de busca e apreensão do veículo financiado. Ao final o autor 

pugnou pela declaração de quitação do debito com relação ao boleto de 

nº. 26 de seu financiamento junto a reclamada com vencimento para 

28/09/2019, além de reparação por danos morais no importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). A BV em sede de sua defesa aduziu que o 

pagamento realizado pelo autor não foi apto a promover a baixa em atraso 

e que seria de responsabilidade do autor evitar pagar boletos fraudados. 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. Ante a 

ausência de preliminares e vislumbrando ser no todo dispensável a 

produção de provas em audiência de instrução, nos termos do art. 355, 

inciso I do CPC, passo à análise da matéria de fundo. 3. No mérito a ação 

merece Juízo de Procedência. O autor afirma que ser cliente da requerida, 

possuindo financiamento ativo junto a instituição demandada e que mesmo 

após realizar o pagamento de sua fatura atrasa com relação ao boleto de 
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nº 26 de seu financiamento, continuou a ser indevidamente cobrado pela 

mesma pela requerida, posto que a reclamada arguiu que a fatura fora 

fraudada não tendo o valor sido repassado a referida e por assim o débito 

ainda estava pendente, conforme documentação anexa a inicial. A 

reclamada em sede de sua contestação aduziu em síntese que a 

dramaticidade que o autor apresenta os fatos causaria a impressão da 

tentativa de enriquecimento ilícito, pois inexistira qualquer dano a justificar 

o deferimento dos pedidos condenatórios e que a situação se traduziria 

num mero dissabor. Contudo, em que pese às alegações da reclamada da 

inexistência de cobrança indevida, tenho que o autor comprova o efetivo 

pagamento de sua fatura de consorcio vencida em 28/09/2019 que 

apresenta timbre para o Banco sacador (BV FINANCEIRA), ou seja, O 

BOLETO/FATURA apresenta todo os indicativos de um boleto válido, e que 

seria emitido pelo Banco reclamado. Desta feita, não haveria que se falar 

em nenhum ato ilícito praticado pelo requerente que cumpriu com seu 

dever para com a instituição credora, contudo não existe sequer indicação 

do banco em sua peça de defesa da inexistência de repasse de valores a 

estas, que poderia em tese caracterizar uma das hipóteses de excludente 

de responsabilidade junto ao artigo 14, §3º, I do Código de Defesa do 

Consumidor que preceitua a inexistência de defeito no serviço e da 

responsabilidade exclusiva de terceiro. No entanto, por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requeridas ter produzido provas no sentido 

de corroborar com as alegações expendidas na peça de defesa, sendo 

de responsabilidade da reclamada prezar pela segurança e legitimidade 

dos valores que buscam cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS 

MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do 

ônus de demonstrar de forma cabal e definitiva que o autor solicitou o 

serviço de banda larga cobrado na fatura do telefone, procedente o 

pedido de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito. 

Dano moral verificado na medida em que, mesmo depois de reclamações, 

a companhia ré manteve a cobrança de serviços de internet banda larga. 

Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos 

a partir da sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) Desta feita, reputo verossímeis as 

alegações aduzidas na inicial. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da cobrança indevida em parte efetivada pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. III – DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil de 2015, ajuizado por SIDNEY 

PEDROSO PONTES em desfavor do BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para DECLARAR devidamente paga e 

portanto quitada a parcela de nº. 26 do financiamento existente entre o 

autor e a reclamada (Contrato 0280717-0), bem como ante todo o ocorrido, 

entendo por bem CONDENAR o Banco reclamado a pagar a parte 

reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Processo nº. 1002046-26.2019.8.11.0024 Reclamante: ANDRE 

GONCALVES MELADO Reclamada: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível na qual pretende o 

reclamante a condenação da parte ré em danos materiais e morais em 

razão de lançamentos indevidos por serviços que afirma não ter 

contratado e/ou autorizado junto a sua linha telefônica (65-3301-15**) 

“Pacote Digital Super” que atualmente está no valor de R$ 20,58 (vinte 

reais e cinquenta e oito centavos) e “Oi Leitura” no valor de R$ 20,62 

(vinte reais e sessenta e dois centavos), que somados perfizeram um 

aumento nas faturas de R$ 41,20 (quarenta e um reais e vinte centavos), 

em que pese tenha manifestado reclamações no sentido de que fosse 

realizado o cancelamento dos serviços, no entanto não obteve êxito. Ao 

final pugna pela condenação da requerida a promover o cancelamento em 

definitivo dos serviços intitulados de “Pacote Digital Super” e de “Oi 

Leitura”, além da devolução dos valores indevidamente lançados e pagos 

em suas faturas sobre os respectivos serviços no importe total de R$ 

666,58 (seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos ), 

bem como pela condenação da reclamada a reparação por Danos Morais 

no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 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 
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do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar a necessidade de produção de provas outras que não as 

já colacionadas nos autos, passo ao julgamento antecipado da lide nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. No 

mérito a pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. 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/2015. E esta por sua vez, aduziu em síntese que os referidos 

serviços são aderidos através de aceite do cliente via seu próprio 

aparelho celular, não sendo inseridos pela operadora. Aduziu ainda que 

as contratações são efetivadas por parceiros da requerida, afirmando 

ainda que houve a utilização dos serviços. Pois bem. Desta feita, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se 

verossímeis, posto que restou incontroverso que a parte reclamante 

efetivamente teve descontos em seus créditos de sua linha telefônica 

pré-paga por serviços não contratados ou autorizados junto ao sistema da 

requerida. 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 ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos 

danos causados à parte reclamante. Destarte, a falha na prestação do 

serviço restou evidenciada, não obstante a tentativa da parte reclamante 

em solucionar o problema. Tais fatos evidenciam o descaso e o 

desrespeito com a pessoa do consumidor. Nesse sentido, os danos 

morais restaram devidamente configurados, pois a situação a qual foi 

submetida à parte reclamante, efetivamente, ultrapassa a seara do mero 

aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, 

pois, de reparação. Logo, tenho que efetivamente houve falha na 

prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer 

serviço adequado ao consumidor. Nesse sentido: "INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. Danos morais devidamente caracterizados, no caso em 

concreto, em face das cobranças indevidas, perpetradas pela 

demandada, com relação a contrato não pactuado pela autora. Dever de 

reparação configurado. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003453966 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 

17/05/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/05/2012)" O dano moral experimentado pela parte 

reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada em 

não disponibilizar crédito na linha telefônica da parte reclamante, para que 

esta pudesse efetuar ligações. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012)(grifei) No que tange 

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

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

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

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

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

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Com relação ao pedido de condenação da reclamada 

a restituir os lançamentos efetuados em suas faturas, tenho que restam 

indevidos,  posto que o  autor  não comprovou por 

documentos/comprovante de pagamento a extensão de valores pleiteados 

a ponto de justificar sua procedência. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para DETERMINAR que a reclamada 

promova o cancelamento em definitivo dos serviços intitulados de “Pacote 

Digital Super” e de “Oi Leitura”, além de CONDENAR a reclamada (CLARO 

S.A.) a pagar a parte reclamante (ANDRE GONCALVES MELADO) o valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem 

como para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição pelos 

argumentos expendidos acima. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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CAMPOS MARTINS Reclamada: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

que a parte reclamada não teriam realizado o necessário envio do 

carnê/boleto de prestações a sua residência, motivando que a autora 

durante meses tivesse que perder tempo a fio a fim de promover seu 

pagamento devido, bem como devido ao atraso do encaminhamento ter 

que despender juros e multa as quais não veio a dar causa. Aduziu ainda 

que acredita que diante do atraso no encaminhamento de sua fatura foi 

impedida de participar da assembleia dos consorciados. Ao final o autor 

pugnou pela condenação da requerida a reparação por Danos Morais no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além da rescisão em definitivo de 

seu consorcio com a restituição total dos valores adimplidos no montante 

de R$ 11.599,91 (onze mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e 

um centavos). 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. Ante a 

ausência de preliminares e por vislumbrar ser no todo dispensável a 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, 

autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I do 

CPC/2015. 3. No mérito a pretensão merece juízo de Parcial Procedência. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar a 

existência de falha na prestação de serviços da requerida que não 

encaminha ao tempo e modos estabelecidos em contrato a fatura de 

consórcio da autora. A reclamada por sua vez em sede de sua 

contestação aduziu em síntese que a assembleia de contemplação no mês 

de setembro de 2019 ocorreu em 23/09, sendo a data que a autora tentou 

retirar sua segunda via do boleto, bem como o fato concreto não enseja 

em fato potencialmente indenizável, sendo apenas um mero dissabor do 

dia a dia. Contudo, nada se manifestou a despeito do não encaminhamento 

do boleto que deveria ter sido encaminhado a residência da requerente. 

Assim sendo, em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as partes reclamadas 

estão mais aptas a provarem 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 suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Todavia, 

da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam contrato de 

consorcio, tendo a parte requerente informado seu endereço para o envio 

de suas faturas. Não obstante, a reclamada não promoveu o necessário 

envio de seu boletos para pagamento no endereço declinado. Desta feita, 

identifico que houve falha na prestação do serviço da reclamada. A 

responsabilidade das reclamadas como fornecedoras 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 

dos prestadores dos serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus 

que lhes cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte 

reclamante. Haja vista que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência perante o 

consumidor ao não promoveu o correto envio de faturas e/ou carnê para o 

pagamento de seu consorcio, que acabou por contribuir para que a autora 

não pudesse participar da assembleia de Setembro de 2019. Já com 

relação ao dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço pela reclamada. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “apelação cível. decisão 

monocrática. responsabilidade civil. 1. relação de consumo. falha na 

prestação do serviço. art. 14 do cdc. a responsabilidade por defeitos no 

fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do cdc e decorre da 

violação de um dever de segurança. 2. fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor comprovado. exegese do art. 333, inciso ii, 

do cpc. ausência de ilicitude. apelação a que se nega seguimento.” 

(apelação cível nº 70047096714, nona câmara cível, tribunal de justiça do 

rs, relator: marilene bonzanini bernardi, julgado em 31/01/2012) (grifei) No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Já no 

que se refere ao pedido de rescisão com devolução dos valores pagos ao 

consorcio é necessário ponderar que a autora pode a qualquer momento 

solicitar o cancelamento de sua cota de consorcianda no respectivo, 

sendo que para o processo de restituição/devolução de valores 

dispendidos a este fica a cargo da legislação de referência somente 

poderá ocorrer após o final/encerramento do consorcio. Desta feita, tal 

pedido constante da inicial não permite ser acolhido, devendo a autora 

aguardar até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto no contrato para o 

encerramento do grupo para solicitar mediante os descontos previstos no 

mesmo contrato os valores que dispendeu no referido. No mesmo sentido, 

vem decidindo a Turma Recursal Única deste Estado, verbis: “RECURSO 

INOMINADO – CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO PLANO - GRUPO EM 

ANDAMENTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO - GRUPO ENCERRADO NO CURSO DA 

DEMANDA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO - TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - MULTA 

CONTRATUAL MITIGADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso 

de desistência do plano de consórcio em andamento (grupo não 

encerrado) a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de 

forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do 

prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 

(STJ, Reclamação nº 3.752 - GO) Se durante o curso da demanda ocorreu 

o encerramento do grupo de consórcio, a restituição do valor 

desembolsado pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata. As 

administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva 

taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da 

Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não é considerada ilegal ou abusiva a 

taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento), quando não se 

verificar abuso, despropósito ou falta de moderação, conforme 

entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Se a 

administradora dispõe do prazo de até 30 (trinta) dias após o 

encerramento do grupo para efetuar o reembolso das prestações, a mora 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 159 de 575



só resta caracterizada na hipótese em que ocorrer o esgotamento do 

prazo, sem que haja o pagamento, momento a partir do qual devem incidir 

os juros moratórios.” (Recurso Inominado 001.2009.014.922-8, Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Dr. Valmir Alaércio dos 

Santos, Julgado em 22 de agosto de 2013). (grifei). III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARIALVA DE CAMPOS 

MARTINS em desfavor da reclamada (ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA) para CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data presente e julgar 

IMPROCEDENTE o pedido de rescisão com restituição com base nas 

afirmações deduzidas acima. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

F e l i p e  Á r t h u r  S a n t o s  A l v e s  J u i z  L e i g o 

________________________________________ V is tos ,  e tc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 22 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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Processo nº. 1001842-79.2019.8.11.0024 Reclamante: ANTONIO CARLOS 

LONDERO SILVA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE O autor solicitou a gratuidade da justiça, 

porém não juntou provas da condição financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões, 

dessa feita, indefiro o pedido. Ante a ausência de preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

verifica-se que a empresa reclamada, apesar de ter sido devidamente 

intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada 

nestes autos, tendo apresentado sua defesa ao evento de Id. de nº. 

26294997. Desta forma, deve ser imposto os efeitos da REVELIA, com o 

imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia 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. Trata-se de ação na qual objetiva a 

parte autora revisão de faturas apresentando consumos de 6.437kWh e 

8.774kWh, nos valores de R$ 4.399,76 (quatro mil, trezentos e noventa e 

nove reais e setenta e seis centavos) e de R$ 6.204,02 (seis mil, duzentos 

e quatro reais e dois centavos), com vencimento para os dias 23/08/2019 

e 20/09/2019, referente a Unidade Consumidora nº. 6/736734 - 5, visto 

que não corresponde ao seu consumo real, razão pela qual requer a 

revisão de tais faturas para os valores correspondente ao consumo 

normal, além do indébito da importância indevidamente paga do mês de 

setembro de 2019, bem como indenização por danos morais. Pois bem, o 

fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, 

que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Em relação às faturas objurgadas, inexistem provas 

acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa requerida. 

Apresentou o consumidor contas mensais de energia elétrica com valores 

muito inferiores as faturas objurgadas que são avalizadas pelo histórico 

de consumo que consta das mesmas faturas inquinadas. Cumpre 

destacar que cumpria a empresa concessionária de serviço público 

demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o 

aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu. Outrossim, não 

há que se falar em acúmulo de consumo não faturado nos meses 

anteriores, devido tratar-se de unidade localizada em zona rural, onde 

adota-se a modalidade de medição cíclica, com intervalo de mais de um 

ciclo entre as leituras e faturamentos. Isso porque, nos termos do artigo 

89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, 

o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Desta 

forma, possuindo o consumidor média mensal de pouco mais de 100 kWh 

– consoante informação prestada nos documentos juntados, evidente a 

ilegalidade da cobrança nos patamares de 6.437kWh e 8.774kWh, que 

repercutiram nos valores de R$ 4.399,76 (quatro mil, trezentos e noventa 

e nove reais e setenta e seis centavos) e de R$ 6.204,02 (seis mil, 

duzentos e quatro reais e dois centavos), com vencimento para os dias 

23/08/2019 e 20/09/2019, referente a Unidade Consumidora nº. 6/736734 - 

5. Assim sendo, não comprovando a empresa requerida a regularidade 

das cobranças em análise, impõe-se a adequação dos valores à média de 

consumo apurado nos meses anteriores. Neste sentido: ENERGIA 

ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o 

débito excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade 

de kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) Assim, 

necessária à revisão dos débitos, para se declarar sua inexistência, já 

que não comprovado o consumo efetivo da quantidade de Kwh indicada 

nas mencionadas faturas, que deverão ser revistas e calculadas de 

acordo com a média plausível de consumo do autor. Quanto ao pedido de 

dano moral pleiteado, vale salientar, que o caso versa sobre dano moral 

puro, que decorre simplesmente do ato ilícito praticado pela Ré, o que 

significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido 

dano cinge-se à existência do próprio ato ilícito consistente na cobrança 

indevida, uma vez que o dano moral atinge fundamentalmente, bens 

incorpóreos, a exemplo da honra, a privacidade, a imagem, a autoestima; 

sendo dispensada a demonstração em juízo, dessa espécie de dano 

moral, considerando estar o dano in re ipsa. Nesta esteira, restringindo 

direitos de per si com ameaças de negativação e corte de um serviço 

essencial demonstra a conduta abusiva da Ré, tornando imperiosa a 
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obrigação indenizatória. Com relação ao valor da indenização título de 

danos morais, vale registrar que deve ser arbitrada de modo que não 

converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não 

visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve 

atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação. Cumpre ao 

Magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, 

mas sim trazer a vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em 

contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando 

em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau 

de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do 

caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral 

etc, atendendo, sobretudo aos critérios razoabilidade e equidade. Nesta 

esteira, tenho que o valor do dano moral deve ser arbitrado em R$ 

3.000,00 (três mil reais), mostrando-se condizente com o porte financeiro 

do causador da ofensa, além de atender o caráter punitivo que 

desestimule a reiteração da prática abusiva. Consoante ao pedido de 

restituição da importância indevidamente dispendida, tenho que merece 

plausibilidade ante a própria ilegalidade da mesma conforme exposta 

acima, devendo esta ser restituída. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos inaugurais para DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos que 

formam o objeto da lide com a consequente nulidade das faturas vencidas 

em AGOSTO e SETEMBRO de 2019, nos valores de R$ 4.399,76 (quatro 

mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) e de R$ 

6.204,02 (seis mil, duzentos e quatro reais e dois centavos), devendo a ré 

promover os consumos dentro da média plausível e devido ao pagamento 

indevido do mês de SETEMBRO DE 2019, resta a reclamada, DEVOLVER a 

importância devidamente atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, desde 

o seu dispêndio (20/09/2019) e juros simples legais de 1% ao mês, a partir 

da citação válida, bem como para CONDENAR ainda a Ré, a pagar ao 

Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade ao 

reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de 

cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início da 

fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 22 de 

fevereiro de 2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Portaria

 PORTARIA N. 14/2020-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade , Juíza de Direito 

Diretora do Fórum da Comarca de Colíder Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais e etc;

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a servidora Rosangela Block Banazeski, matrícula 

2765, Técnica Judiciária designada para exercer a função Gestora 

Judiciária Substituta da 2ª Secretaria, encontra-se afastado 30 (trinta) dias 

férias período de 02/03/2020 a 31/03/2020.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Myrna Nayara Queiroz Leite Viana matrícula 33999, 

Analista Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária da 2ª 

Secretaria, durante o período de 30 (trinta) dias diante do afastamento da 

titular nos dias 02/03/2020 a 31/03/2020.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 02 de março de 2020.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001856-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SERGIO APARECIDO DE SOUZA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001856-79.2017.8.11.0009. AUTOR(A): RAUL 

SERGIO APARECIDO DE SOUZA CUNHA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Ante o teor da certidão de id. 19328402, 

NOMEIO a DRA. CRISTIANI SAYURI LIRA, e-mail: cristianilira@hotmai.com, 

com domicílio na Av. Tancredo Neves, nº. 922, Apto 205, Colíder-MT, para 

a realização da perícia, mantidas as demais cominações exaradas no 

decisum de id. 10344198. Em petitório ao id. 20410394, a parte autora 

requer seja a Autarquia Previdenciária intimada novamente para implantar 

o benefício concedido em sede de antecipação de tutela. Neste ponto, 

cumpre esclarecer que os benefícios de auxílio doença e aposentadoria 

por invalidez estão revestidos da cláusula rebus sic stantibus, a indicar 

que perduram enquanto presentes os motivos (no caso, a incapacidade 

laboral) que lhe deram origem. A propósito, é o que estabelece o art. 101, 

caput, da Lei nº. 8.213/91: Art. 101. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. Assim sendo, inexiste ilegalidade no fato de a autarquia 

submeter a parte autora à perícia médica, a teor do disposto no dispositivo 

legal acima transcrito, de sorte que mesmo o reconhecimento, na via 

judicial, do direito ao recebimento de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez não garante à parte autora a percepção perpétua do benefício e 

a salvo de avaliação médica do INSS. No caso, a decisão que deferiu a 

tutela de urgência vindicada na inicial data de 06/11/2017 (id. 103441988). 

O INSS informa, em ofício ao id. 13216722, que o benefício de 

auxílio-doença fora concedido ao autor de 28/02/2018 a 27/06/2018. 

Portanto, verifico que houve o cumprimento da medida de urgência 

deferida nestes autos. Além dos mais, a parte autora não juntou 

documentos médicos atualizados, isto é, posteriores a 27/06/2018, que 

atestam a permanência da sua incapacidade laboral, sendo necessária, 

portanto, uma melhor elucidação dos fatos, o que será possível apenas 

por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a parte autora 

tem ou não direito à manutenção do benefício previdenciário vindicado. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado na petição retro. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura digital. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002349-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVALDO PEREIRA CANGUCU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002349-56.2017.8.11.0009. AUTOR(A): 

DERNIVALDO PEREIRA CANGUCU REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de “ação ordinária previdenciária 

de restabelecimento de auxílio-doença c/c pedido de conversão em 

benefício de aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela” ajuizada por DERNIVALDO PEREIRA CANGUÇU em face 
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de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Em decisum de id. 

12008648, o Juízo postergou a análise da tutela de urgência pleiteada para 

após a realização de perícia médica judicial. O laudo pericial respectivo 

fora encartado ao id. 18604704, o qual atestou a incapacidade parcial e 

permanente da autora para o labor. Contestação do INSS é vista ao id. 

19740429. Impugnação à contestação consta ao id. 20198547. Vieram os 

autos conclusos para deliberações. É o que merece registro. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar que, tanto 

a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica 

em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para 

um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do 

tempo despendido na tramitação do processo. Tais requisitos consistem 

na comprovação da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada. Ademais, é 

necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC). Compulsando calmamente os autos, 

é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, a existência de 

fundamentos para o deferimento da tutela de urgência vindicada, haja 

vista os documentos médicos acostados à inicial e o laudo pericial de id. 

18604704. Nesta senda, ante o quadro apresentado, o perigo da demora 

estaria em mitigar um auxílio devido à parte autora, que tem o condão de 

ajudá-la em sua subsistência e no tratamento de sua moléstia. Nesse 

sentido, tem se posicionado o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCAPACIDADE 

LABORATIVA – AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - ART. 

273 DO CPC/1973 - RECURSO DESPROVIDO. Presente a prova inequívoca 

consistente em exames, laudos e atestados médicos no sentido de 

demonstrar a inaptidão laborativa da postulante, acrescido do perigo de 

dano irreparável baseado no caráter alimentar do benefício almejado, a 

concessão da tutela antecipatória para a concessão do auxílio-doença é 

medida que se impõe. (AI 8666/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Destarte, tenho que o pedido 

de tutela de urgência pleiteado merece guarida. Ante o exposto, CONCEDO 

o pedido de tutela de urgência pleiteado, pelo que DETERMINO ao INSS que 

restabeleça no prazo de 30 dias o benefício de auxílio-doença à parte 

autora, até ulterior decisão desse juízo. A fim de evitar eventual alegação 

de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

dez (10) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando sua necessidade, sem prejuízo da análise de sua pertinência 

pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do CPC), sob pena de julgamento 

antecipado do mérito. Consigna-se que o pedido de produção de provas 

formulado de maneira genérica ou em atos processuais pretéritos (inicial, 

contestação, impugnação à contestação etc) não serão considerados, 

pois não condizentes com o momento processual. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002188-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

BRANDAO E GAONA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURACI CAMPOS FERRAZ (TESTEMUNHA)

ELAINE REGINA S FERNANDES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CALDEIRA FARINA (TESTEMUNHA)

EVANDRO ALLAN MARCAL (TESTEMUNHA)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

ROSELI CARVALHO LOBO (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002188-12.2018.8.11.0009. Vistos. Designo audiência de instrução para 

oitiva das testemunhas da parte autora EVANDRO ALLAN MARÇAL, 

RODRIGO CALDEIRA FARINA, ROSELI CARVALHO LOBO, JURACI 

CAMPOS FERRAZ e ELAINE REGINA S. FERNANDES, para o DIA 23 DE 

MAIO DE 2019, às 15H00. Ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Intimem-se as testemunhas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002188-12.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PORTELLA GAONA (REQUERENTE)

BRANDAO E GAONA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JURACI CAMPOS FERRAZ (TESTEMUNHA)

ELAINE REGINA S FERNANDES (TESTEMUNHA)

RODRIGO CALDEIRA FARINA (TESTEMUNHA)

EVANDRO ALLAN MARCAL (TESTEMUNHA)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

ROSELI CARVALHO LOBO (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1002188-12.2018.8.11.0009. Vistos. Designo audiência de instrução para 

oitiva das testemunhas da parte autora EVANDRO ALLAN MARÇAL, 

RODRIGO CALDEIRA FARINA, ROSELI CARVALHO LOBO, JURACI 

CAMPOS FERRAZ e ELAINE REGINA S. FERNANDES, para o DIA 23 DE 

MAIO DE 2019, às 15H00. Ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Intimem-se as testemunhas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 14 de dezembro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001032-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ORGANISTA DIM (EXECUTADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do documento de id. 27331645, na forma do despacho de id. 26074431. 

COLÍDER, 2 de março de 2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001996-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA ARANTES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MOREIRA RAMOS (REU)

 

FINALIDADE: 1) INTIMAÇÃO do(a)s Advogado(a) da parte Autora, de que 

foi designado o dia 30 de abril de 2020, às 15h (quinta-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, conforme determinação e certidão de designação constantes 

nos autos, devendo comparecer(em) ACOMPANHADO(S) de seus 

constituintes, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil, ADVERTINDO que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 

(dez) vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado 

(art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, do NCPC). Colider/MT, 02 de março de 

2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001704-60.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”. COLÍDER, 02 março de 2020. Patrícia Novaes Costa Dominguez 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-46.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BIRCHES SEBRIAN (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido “perímetro 

urbano”, bem como, promova o recolhimento das custas necessárias à 

expedição da certidão premonitória. COLÍDER, 02 março de 2020. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002182-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISBINO CANDIDO DE OLIVEIRA (LITISCONSORTE)

HIRENE LIONEL DE OLIVEIRA (LITISCONSORTE)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhida a 

localidade onde se encontra o imóvel. COLÍDER, 02 março de 2020. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BARBOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhida a 

localidade do endereço da parte a ser citada. COLÍDER, 02 março de 2020. 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000983-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁGUA COLÍDER LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000983-45.2018.8.11.0009. AUTOR(A): SONIA 

APARECIDA CANDIDO REU: CAB COLIDER LTDA Vistos. Cuida-se de 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” tendo como partes as em epígrafe. Fundamenta a autora na 

inicial, em síntese, que é usuária dos serviços de fornecimento de água 

potável oferecidos pela parte requerida, sob a unidade consumidora nº. 

8455-7. Aduziu que, no dia 10 de dezembro de 2017, notou que não havia 
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água em sua casa, sendo inteirada por alguns vizinhos de que 

funcionários da empresa requerida compareceram no endereço para a 

realização de uma vistoria. Expõe a requerente que, naquela ocasião, 

apenas sua residência ficou sem água potável, o que lhe causou 

constrangimento perante os demais vizinhos. Diz que entrou em contato 

com a requerida para questionar qual era o problema, mas não houve 

resposta. A autora relata que em nenhum momento deu causa a 

interrupção dos serviços, estando com todas as suas contas de água 

pagas em dia, além de que nenhum aviso de corte de água foi dado. 

Sustenta que o corte indevido gerou prejuízos morais e materiais, em 

relação aos quais requer reparação, bem como pleiteia seja concedida 

tutela antecipada de urgência para compelir a requerida a restabelecer de 

imediato os serviços de fornecimento de água. Em despacho ao id. 

20346316, o Juízo postergou a análise da medida liminar pleiteada para 

após a manifestação da parte requerida. Citada, a parte ré apresentou 

contestação ao id. 20556650. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o que merece registro. DECIDO. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sua 

peça contestatória, a parte requerida informa que o corte do fornecimento 

ocorreu em decorrência da fatura com referência de setembro/2017, no 

valor de R$ 47,04 (quarenta e sete reais e quatro centavos), que 

permanece pendente, segundo a ré, até a presenta data. Verifica-se nos 

autos que a parte autora depositou caução, no importe de R$ 219,67 

(duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos), notadamente 

superior à dívida supostamente em aberto, o que possibilita a concessão 

da medida liminar pleiteada sem risco de prejuízo à parte requerida. Ainda 

assim, no tocante à continuidade dos serviços públicos, vale anotar que o 

Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento: "A Lei 

8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 

Federal, prevê, nos incisos I e II do § 3° do art. 6º, duas hipóteses em que 

é legítima sua interrupção, em situação de emergência ou após prévio 

aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; 

(b) por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da 

coletividade. Todavia, quando se tratar de cobrança de débitos antigos e 

consolidados, essa Corte firmou o entendimento de que é indevida a 

interrupção de serviço essencial, devendo os mencionados débitos serem 

cobrados pelas vias ordinárias de cobrança" (REsp 662.204-RS, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, Julgado em 20/11/2007). Portanto, é possível a 

interrupção do serviço na hipótese de inadimplemento do usuário, na 

forma do princípio da exceção de contrato não cumprido, no intuito de 

reprimir o enriquecimento sem causa, desde que, como visto, dois 

requisitos imprescindíveis estejam presentes: (a) atualidade dos débitos, e 

(b) prévio aviso do corte, a teor do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 

8.987/95. No caso presente, o corte de fornecimento de água ocorreu, 

aparentemente (tendo em vista o momento processual), de forma irregular, 

haja vista que, ainda que inadimplente a usuária do serviço e mesmo que 

recente o débito, a concessionária não comprovou o efetivo aviso prévio 

de corte, nos termos da legislação de regência. Por outro lado, a arguição 

de supressão do hidrômetro da residência da autora em razão de fraude 

constatada por funcionários da empresa não tem o condão de, per si, 

suspender o fornecimento do serviço público essencial, porquanto o 

débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não ostenta o 

condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos serviços 

de utilidade pública, conforme já se decidiu (mutatis mutandis): 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE 

LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO POR 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. Débito pretérito oriundo de preconizada fraude de consumo não 

ostenta o condão de mitigar o princípio da continuidade da prestação dos 

serviços de utilidade pública. Recurso de apelação e reexame necessário 

não prov idos .  (TJ-SP -  APL :  9260048122005826  SP 

9260048-12.2005.8.26.0000, Relator: Antônio Benedito Ribeiro Pinto, Data 

de Julgamento: 05/10/2011, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2011 – destaques acrescidos). Assim, a probabilidade 

do direito reside nos fundamentos acima delineados. Por outro lado, o 

perigo na demora reside no fato de que o fornecimento de água é um 

serviço público essencial, em razão do que deve ser observado o 

princípio da continuidade do serviço público essencial fornecido pela 

requerida. Assim, na hipótese dos autos, se mostra prudente seja acolhida 

a pretensão liminar da autora, haja vista a existência de fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de 

água na sua residência. Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada perseguida para determinar que a requerida, no prazo máximo 

de cinco (5) dias corridos, restabelece o serviço de fornecimento de água 

na residência da autora, sob pena de aplicação de multa diária, que desde 

já fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada 

a R$ 8.000,00 (oito mil reais). INTIME-SE para cumprimento. Ainda, 

INTIME-SE a parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação. PROCEDA-SE a serventia com a alteração do 

polo passivo, devendo constar ÁGUAS COLÍDER, conforme consta da 

inicial. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52 Nr: 120-10.1998.811.0009

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KHSDS, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gióia - OAB:MT-5326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Vistos.

 Trata-se de ação de alimentos tendo como parte as em epígrafe.

 Entre um ato e outro, sobreveio manifestação da parte autora no sentido 

de que não possui interesse na ação, requerendo a desistência e o 

arquivamento do feito.

Instada a se manifestar, a parte requerida quedou-se inerte.

 É o breve relatório.

DECIDO.

 A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

 A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

 Aduz o art. 485, inciso VIII, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando homologar a desistência da ação.

 Perlustrando os autos, verifica-se que a parte ré quedou-se inerte, sendo 

assim, em razão do art. 485, §4, do CPC, é de se homologar a desistência.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo sem resolução 

do mérito.

 DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão 

deste feito.

CONDENO a parte embargante ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com as 

ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC, caso beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

 PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 10994 Nr: 377-30.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELENA BATISTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PIEDADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERREIRA ALVIM - 

OAB:20043/PR, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro da parte exequente.

SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, inciso III, do CPC c.c. o art. 1.266 da CNGC e, em 
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consequência, SUSPENDO o prazo prescricional, na forma do § 1º, do 

citado art. 921, do Estatuto Processual Civil.

Todavia, transcorrido o prazo consignado, retomada a marcha processual 

e o prazo prescricional, DÊ-SE vistas dos autos à parte exequente para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 921, § 4º, do CPC c.c. o art. 1.238, parágrafo único, da 

CNGC.

Decorrido 35 (trinta e cinco) dias do prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção, consoante o 

art. 1.238, parágrafo único, da CNGC.

Após, tornem CONCLUSOS os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30378 Nr: 1655-61.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.

Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença tendo como 

partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte exequente para 

impulsionar o feito. Contudo, consoante certidão do Oficial de Justiça à fl. 

184, o endereço informado nos autos é insuficiente, o que impossibilitou 

sua localização.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

autora deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, 

imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor.

Vale dizer que o fato da intimação pessoal ter sido negativa não obsta o 

arquivamento do feito, uma vez que o ato fora cumprido no endereço 

informado pela parte autora na inicial, sendo do seu interesse manter seu 

endereço atualizado perante o Juízo.

A propósito, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. 

INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa 

possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo 

por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do 

efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido 

requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço 

pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do 

processo após o envio de correspondência ao endereço que fora 

declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 

12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os 

feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". 

Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico 

quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo 

se furtara de atualizar no processo. 4. A parte que descumpre sua 

obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, 

não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. 

Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal 

fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial 

improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 / RJ, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, DJe. 28/08/2012).

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

Ressalte-se que ante a desídia da parte exequente, os bens ou valores 

possivelmente constritos ou penhorados devem ser desbloqueados.

Custas pela parte exequente, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do 

CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 45295 Nr: 2150-03.2007.811.0009

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de ação previdenciária ajuizada por ANTÔNIO 

BARBOSA COELHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

 Entre um ato e outro, sobreveio manifestação da parte autora no sentido 

de que não possui interesse na ação, requerendo a desistência e o 

arquivamento do feito.

 É o breve relatório.

DECIDO.

 A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

 A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

 Aduz o art. 485, inciso VIII, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando homologar a desistência da ação.

 Perlustrando os autos verifica-se que a parte ré concordou com o pedido 

à fl. 154-verso, sendo assim, em razão do art. 485, §4, é de se homologar 

a desistência.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo sem resolução 

do mérito.

 DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão 

deste feito.

CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na dicção do art. 85, inciso I, § 3, do CPC, e em 

observância ao art. 98 do CPC, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do 

CPC.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56049 Nr: 460-94.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMG PUBLICIDADE E COMUNIDAÇÃO LTDA, 

MÉRCIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 122, a parte exequente informa o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.
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Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes de fls. 123/124 acostado pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56882 Nr: 1169-32.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar o cumprimento de sentença.

Sem embargo, INTIME-SE a parte ré para que, no prazo de dez (10) dias, 

comprove a implantação do benefício previdenciário em favor da parte 

autora.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 3214-77.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & AMERICO LTDA - ME, ORLANDA 

DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, FABIANA OLIVEIRA - OAB:MT. 17.242-O

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 158, a parte exequente informa o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes de fls. 158/verso e 159 acostados pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81938 Nr: 2941-93.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, 

tendo como partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, informou-se o falecimento da parte exequente (fl. 

177).

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o que merece registro.

DECIDO.

Estabelece o art. 110 do Código de Processo Civil que, ocorrendo a morte 

de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores, 

procedendo com a suspensão do processo, na forma do art. 313, §§ 1º e 

2º do CPC.

Ante o exposto, com fulcro no art. 313, inc. I, c/c art. 689, ambos do CPC, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do processo.

Considerando que a cópia da certidão de óbito já foi aportada aos autos 

INTIME-SE os herdeiros da parte exequente, para que, no prazo de quinze 

(15) dias, manifeste interesse na sucessão processual e promova a 

respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito (art. 313, § 2º, inc. II, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85883 Nr: 3276-78.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMUALDO APARECIDO TROPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos;

REMUALDO APARECIDO TROPALDI propôs ação de indenização por 

danos morais em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve suma, a parte autora alega ser cliente do requerido Banco 

Bradesco S/A, agência de Colíder–MT, e informa que se dirigiu até a 

Requerida no dia 02 de setembro de 2013, com o intuito de falar com o 

gerente da agência para resolver um problema ocorrido em sua conta 

bancária.

 No entanto, o autor alega ter sido impedido de adentrar no recinto do 

gerente bancário por funcionários da agência, de forma deseducada, haja 

vista terem fechado a porta que dava acesso ao local e solicitado que ele 

entrasse na fila.

Aduz o autor que foi constrangido e humilhado na frente de seus 

ex-colegas de trabalho que se encontravam no local.

Alegou ainda que o tempo de espera de pé, entre as discussões e 

humilhações foi de uma hora e meia.

O feito foi recebido e concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora 

(fl. 18).

A parte requerida apresentou contestação alegando, em síntese, a 

inexistência de ato ilícito, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

a ausência de prova do dano moral; ausência dos pressupostos da 

responsabilidade civil, valor do pedido abusivo e a improcedência dos 

pedidos veiculados na inicial (fls.32/46). No mais, aduziu a ausência de 

autenticação da senha de atendimento acostada à fl. 15, a impossibilitar a 

presunção de tempo de espera em fila.

Na sequência a parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 

56/62).

Deferiu-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII do 

CDC, bem como determinou-se à parte requerida, a juntada do vídeo de 

segurança interno da data dos fatos, ou seja, 02/09/2013 (fl. 71). Todavia, 

a parte requerida manteve-se inerte (fl. 158).

A audiência de conciliação foi designada e realizada, mas restou 

infrutífera. Com isso, designou-se audiência de instrução e julgamento. 

Todavia, as partes não apresentaram testemunhas (fls. 77 e 98/99).

Por fim, ambas as partes apresentaram alegações finais (fls. 102/103 e 

104/105).

Instada a comprovar a hipossuficiência, a parte autora opôs embargos de 

declaração e acostou documentos, razão pela qual o benefício da 

gratuidade da justiça foi ratificado.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do 

mérito.

Insta esclarecer que todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de 

ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela 

jurisdicional. Trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Magistrado ao 

decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero 

aborrecimento.

Quem vive em sociedade diariamente passa por situações de manifesto 

desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral juridicamente 

protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano 

moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de 

indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor 

intensa, pela elevada ver-gonha, pela injúria moral.

Fora dada a faculdade, tendo em vista a inversão do ônus da prova (fl. 

71), para que a ré acostasse aos autos o vídeo de segurança da data dos 

fatos, todavia, não o fez (fl. 158).

 Dessa forma, cabia à parte ré demonstrar a inexistência de conduta 

vexatória e deseducada por parte de seus funcionários com o autor, bem 

ainda o tempo de espera em fila ônus do qual ela não se desvencilhou, em 

conformidade com os incisos I e II, do § 3º, do art. 14, do CDC.

Uma vez que a parte requerente se enquadra na definição de consumidor 

do art. 2º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, resta patente a 

responsabilidade objetiva da requerida, com escopo no art. 14 da mesma 

lei.

De acordo com o art. 14 e parágrafos, do CDC, a responsabilidade do 

fornecedor por fato do serviço apenas pode ser afastada caso 

comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sendo o ônus da prova relativo a 

essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, são devidos danos morais 

decorrentes de tratamento aviltante e vexatório sofrido.

Destarte, não há que se pôr em dúvida a ocorrência do ato danoso, sendo 

que o dano moral sofrido pela parte requerente pode ser claramente 

vislumbrado ao compreender o constrangimento e a humilhação sofrida ao 

ser impedida de ingressar no recinto do gerente da agência bancária de 

forma deseducada pelos funcionários.

 No sentido da desnecessidade de prova da ocorrência de prejuízo 

concreto quando se trata de dano moral puro, o escólio de Sérgio Cavalieri 

Filho:

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode 

ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do 

dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima 

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.

(...)

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente 

do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto 

está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001, pp. 

79/80).

Neste diapasão, configurado o dano moral sofrido pelo requerente, passo 

agora a analisar a respeito do quantum a ser estipulado a título de 

indenização por dano moral.

No tocante ao caráter indenizatório e a valoração do dano moral, Caio 

Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do 

equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral:

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório 

acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' 

para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado 

pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 
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receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97).

Por fim, referente ao quantum indenizatório, a quantia de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) é o valor adequado para que reste satisfeita a função 

reparatória e inibitória da indenização pelo dano moral, bem como não 

importe no enriquecimento sem causa da parte autora.

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para CONDENAR a parte requerida 

no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja correção monetária deve ser feita 

pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

Pela sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, após a devida atualização.

Transitada em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86497 Nr: 8-79.2014.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDIVINO A. DE SOUZA NETO - 

OAB:MS 7826, VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - OAB:3674/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução entre as partes em epígrafe.

Entre um ato e outro a parte embargante pugnou pela utilização do 

conjunto probatório produzido nos autos n.º 1193-89.2013.811.0009 

(Código: 83831) a título de prova emprestada (fls. 431/432).

Vieram-me os autos conclusos.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e decido.

O pedido de utilização de provas produzidas nos autos n.º autos n.º 

1193-89.2013.811.0009 (Código: 83831), formulado pela parte embargante 

merece prosperar, no entanto, é necessário tecer algumas peculiaridades 

acerca do instituto da prova emprestada.

Em suma, prova emprestada só poderá ser utilizada em uma nova 

persecução processual em duas hipóteses: quando participou da 

produção da prova no processo em que produzida– hipótese em que a 

parte não poderá recusar a utilização da prova emprestada, justamente 

por ter participado da produção da mesma, ressalvados os direitos de 

contraditório - ou, quando não tendo participado, concordar com a sua 

utilização.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que é possível a utilização da prova produzida em outros autos, contudo, 

devem ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª 

SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. 

ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. 

AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE 

DA PROVA. (...) 10. Independentemente de haver identidade de partes, o 

contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova 

emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre 

a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la 

adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. 11. Embargos de 

divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE 

BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados 

prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA 

ALCÍDIA S/A.” (STJ - EREsp: 617428 SP 2011/0288293-9, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2014, CE - CORTE 

ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/06/2014).

Desta forma, demonstrada a possibilidade de utilização do conjunto 

probatório produzido em outros autos, resta averiguar no caso sub judice 

a eficácia da aplicabilidade do instituto.

Como bem apontado pela parte embargante, nos autos n.º 

1193-89.2013.811.0009 (Código: 83831), foram ouvidas as testemunhas 

Benedito Donizete Ribeiro e Francisco de Souza Costa, em razão dos 

mesmos fatos imputados àquela no presente feito.

Ademais, os autos n.º 1193-89.2013.811.0009 (Código: 83831) envolve as 

mesmas partes deste feito.

Assim, considerando que ambas as partes participaram da produção do 

citado conjunto probatório, não há que se falar em cerceamento de 

defesa, nos termos do artigo 372 do CPC, visto que o contraditório e a 

ampla defesa foi devidamente exercido nos autos n.º 

1193-89.2013.811.0009 (Código: 83831).

Dessa forma, pelos argumentos expendidos alhures, o requerimento da 

parte embargante deve ser deferido in totum, com o intuito de extrair cópia 

dos depoimentos das testemunhas Benedito Donizete Ribeiro e Francisco 

de Souza Costa, ambas ouvidas nos autos n.º 1193-89.2013.811.0009 

(Código: 83831).

Por todo o exposto, com o fito de evitar delongas processuais, bem como 

garantir a celeridade processual, DETERMINO a EXTRAÇÃO de cópia dos 

depoimentos prestados pelas testemunhas Benedito Donizete Ribeiro e 

Francisco de Souza Costa nos autos n.º 1629-12.2017.8.11.0105 (Código: 

78767), JUNTANDO posteriormente nestes autos, de tudo CERTIFICANDO 

neste feito.

Considerando que a oitiva das testemunhas arroladas tornou-se 

desnecessária pois foi deferido o pedido de prova emprestada, CANCELO 

a audiência de instrução e julgamento anteriormente designada.

Outrossim, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze dias), se manifestem dizendo se 

possuem outras provas a produzir.

Aportando ou não as manifestações, certifique-se o necessário e voltem 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89272 Nr: 2318-58.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA IDA BRAGANÇA VERSSORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância real/tácita da parte executada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

 Dessa forma, DETERMINO a expedição de Precatório/RPV em favor da 

parte exequente, na forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os 

cálculos apresentados.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40853 Nr: 2421-46.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA DO NASCIMENTO-ME, 

VALDECIR PEREIRA DO NASCIMENTO, ALICE PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação monitória tendo como partes as em epígrafe.

No curso do processo, constituiu-se de pleno direito o título executivo 
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judicial.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

impulsionar o feito. Contudo, consoante correspondência devolvida à fl. 

220, a parte exequente mudou-se sem informar nos autos seu atual 

endereço.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

autora deixou de cumprir os atos processuais que lhe competiam, 

imprescindíveis ao regular andamento do feito, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor.

Vale dizer que o fato da intimação pessoal ter sido negativa não obsta o 

arquivamento do feito, uma vez que o ato fora cumprido no endereço 

informado pela parte autora na inicial, sendo do seu interesse manter seu 

endereço atualizado perante o Juízo.

A propósito, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. 

INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa 

possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo 

por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do 

efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido 

requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço 

pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do 

processo após o envio de correspondência ao endereço que fora 

declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 

12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os 

feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". 

Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico 

quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo 

se furtara de atualizar no processo. 4. A parte que descumpre sua 

obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, 

não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. 

Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal 

fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial 

improvido.” (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 / RJ, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, DJe. 28/08/2012).

Ante o exposto, considerando que o feito já fora sentenciado, DETERMINO 

o arquivamento dos autos.

Custas pela parte exequente. Mas, caso beneficiária da justiça gratuita, 

observar-se-á as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56074 Nr: 485-10.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância real/tácita da parte executada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

 Dessa forma, DETERMINO a expedição de Precatório/RPV em favor da 

parte exequente, na forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os 

cálculos apresentados.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 56078 Nr: 489-47.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA BORGES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à 

execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

em desfavor de SILVIA BORGES DIAS.

Devidamente intimada, a parte impugnada/embargada não concordou com 

os cálculos apresentados pela parte parte impugnante/embargante.

Diante a divergência, os autos foram remetidos à Contadoria, para 

elaboração de novo cálculo, com o qual houve concordância real/tácita de 

ambas as partes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença ou embargos à execução, com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, e determino o 

prosseguimento da execução com base na memória de cálculo elaborada 

pela Contadoria, que HOMOLOGO, devendo ser ela atualizada em razão 

do lapso temporal decorrido.

Condeno a parte impugnada/exequente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

causa, com as ressalvas do § 3º,do art. 98, do CPC.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Precatório/RPV em favor da parte 

exequente, na forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os cálculos 

apresentados.

Com o aporte da resposta aos ofícios, INTIME-SE a parte exequente para 

impulsionar o feito.

INTIMEM-SE as partes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 2403-49.2011.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUERMANN INFORMÁTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência tendo como 

partes as em epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

impulsionar o feito. Contudo, consoante correspondência devolvida à fl. 

119, a parte exequente mudou-se sem informar nos autos seu atual 

endereço.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

requerente deixou de cumprir os atos processuais que lhe competia, 

imprescindíveis ao regular andamento do processo, vale dizer, a extinção 

do processo por abandono da causa é medida de rigor.

Vale dizer que o fato da intimação pessoal ter sido negativa não obsta o 

arquivamento do feito, pois é do interesse do próprio autor informar seu 

endereço detalhadamente e mantê-lo atualizado nos autos.

A propósito, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. 

INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa 
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possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo 

por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do 

efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido 

requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço 

pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do 

processo após o envio de correspondência ao endereço que fora 

declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 

12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os 

feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". 

Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico 

quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo 

se furtara de atualizar no processo. 4. A parte que descumpre sua 

obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, 

não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. 

Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal 

fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial 

improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 / RJ, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, DJe. 28/08/2012).

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora. Mas, caso beneficiária da justiça gratuita, 

observar-se-á as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81131 Nr: 2179-77.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE LIMA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução fiscal tendo como partes as em epígrafe.

À fl. 122, a parte exequente informa o adimplemento integral da dívida em 

execução, pugnando pela extinção da ação.

É o que merece registro.

DECIDO.

Tendo havido pagamento integral do débito pelo executado, impõe-se a 

extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Aduz o art. 924, inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a 

obrigação for satisfeita.

Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença.

É o caso presente.

A dívida exequenda foi devidamente paga pela executada, conforme 

comprovantes de fls. 123/124 acostado pela parte exequente.

Assim, em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia 

certa, desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores 

possivelmente constritos devem ser desbloqueados.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o processo COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, com base no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, e determino o desbloqueio de bens ou valores porventura 

constritos.

Custas a cargo da parte executada, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, 

do CPC.

CONDENO, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, 

estes fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do CPC, com 

as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do CPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com a devida baixa 

na distribuição.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84087 Nr: 1475-30.2013.811.0009

 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): NILO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:MT0018473A, Moises Batista de Souza - OAB:MT0021442A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão tendo como partes as em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da parte autora 

para impulsionar o feito. Contudo, consoante certidão de fl. 62, a parte 

autora quedou-se inerte.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a própria 

parte autora, devidamente intimada (fl. 62), deixou de manifestar interesse 

no prosseguimento da marcha processual, a extinção do processo por 

abandono da causa é medida de rigor.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINGO o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora. Mas, caso beneficiária da justiça gratuita, 

observar-se-á as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

INTIME-SE. PUBLIQUE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84272 Nr: 1668-45.2013.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSA, MDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 
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OAB:OAB-MT 22337, RICARDO AUGUSTO BARASUOL - 

OAB:19904/O-MT

 Vistos.

Em decisum à fl. 47, o Juízo determinou fosse o executado citado e 

intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de 

prisão civil pelo prazo legal.

No caso, considerando que houve o adimplemento apenas parcial da 

obrigação, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, proceda ao pagamento do valor demonstrado pela 

parte exequente, além das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo 

legal, podendo, no entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, 

mesmo, justificar fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86207 Nr: 3615-37.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença manejado nos autos, sob o 

fundamento de que há excesso de execução, apresentando os cálculos 

da quantia que entende devida.

Devidamente intimada, a parte exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela parte executada.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados pela 

autarquia.

Nos termos do art. 535, § 3º, do CPC expeça-se ofício requisitório em 

favor da parte exequente, com as cautelas de praxe.

Custas pela parte exequente, observado, porém, o disposto no art. 98, § 

3º, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias, impulsionar o 

feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 289-35.2014.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA FORTUNATO DA SILVA BATISTA, LACIC - 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

DO CENTRO OESTE LTDA, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER, ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE 

COLÍDER - OAB:, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8.203, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:MT 3.065, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B, 

LETICIA PEREIRA - OAB:MT 18.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

INTIMEM-SE a parte autora e o prestador do serviço demandado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realizarem a prestação de contas do 

procedimento realizado, nos termos do art. 1.319, “caput”, da CNGC c.c. 

art. 11, caput e § 1º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, por se tratar 

de verba pública.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

De outro lado, quanto ao pleito de ressarcimento de valores 

complementares, divergentes do orçamento acostado aos autos, 

DETERMINO que o Hospital Jardim Cuiabá Ltda e o Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda 

procedam o ajuizamento de ação própria, caso entendam pertinente.

Após, à conclusão para novas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88569 Nr: 1755-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA ALVES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância real/tácita da parte executada, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente.

 Dessa forma, DETERMINO a expedição de ofício requisitório em favor da 

parte exequente, na forma do art. 535, § 3º, do CPC, observando-se os 

cálculos apresentados.

Após, INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91981 Nr: 654-55.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI GONÇALVES PINTO, JVMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE CRISTINA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação regulamentação de guarda c.c. pedido de exoneração 

de alimentos e pedido de tutela de urgência ajuizada por DARCI 

GONÇALVES PINTO em face de ELIANE CRISTINA MOREIRA.

 Entre um ato e outro, sobreveio manifestação da parte autora no sentido 

de que não possui interesse na ação, requerendo a desistência e o 

arquivamento do feito.

Devidamente citada, a parte requerida deixou de apresentar contestação.

Instado a se manifestar, o ente ministerial anuiu com o pleito da parte 

autora.

 É o breve relatório.

DECIDO.

 A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

 A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida à contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

 Aduz o art. 485, inciso VIII, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito 

quando homologar a desistência da ação.

 Perlustrando os autos, verifica-se que a parte ré embora citada, não 

apresentou contestação, sendo assim, em razão do art. 485, §4, do CPC, 

é de se homologar a desistência.

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo sem resolução 

do mérito.

 DETERMINO as baixas das eventuais restrições realizadas em razão 

deste feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, com as ressalvas do § 3º, do art. 98, do CPC.
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Descabe honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência de 

providência defensiva.

 Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

 PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96483 Nr: 3573-17.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SANTANA GONSALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência proposta por NEUZA SANTANA GONÇALVES SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Em breve suma, a requerente alega ter contratado dois empréstimos 

consignados, um com o Banco Pine que deu quitação em 10/03/2007 e 

outro com o Banco Original que quitou em 10/10/2015.

Todavia, foi surpreendida em maio de 2015 ao verificar novos descontos 

em seu benefício previdenciário e o crédito de R$ 2.896,02 (dois mil, 

oitocentos e noventa e seis reais e dois centavos), decorrentes de um 

empréstimo consignado não contratado de nº 803983468, aduzindo a 

possibilidade de fraude.

 O feito foi recebido, concedeu-se a gratuidade da justiça à parte autora e 

o pedido de tutela de urgência foi deferido, a fim de suspender os 

descontos do mútuo consignado em tela. Contudo, determinou-se a prévia 

consignação do valor integral supostamente indevido (fls. 39/41).

 À fl. 43, a parte autora acostou comprovante de depósito do valor do 

empréstimo consignado.

 À fl. 47, o Instituto Nacional do Seguro Social, informa que foi efetuado a 

suspensão do descontos referente ao empréstimo consignado.

Em contestação, a parte requerida alegou, preliminarmente, a inépcia da 

inicial pela ausência de comprovante de endereço em nome da parte 

autora. No mérito, aduziu a contratação regular do empréstimo consignado 

em questão, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida 

cabível. Requereu ainda, a condenação da parte autora em litigância de 

má-fé e eventual realização de perícia grafotécnica (fls. 51/62).

 A parte requerida juntou às fls. 64/66, cópia do contrato assinado pela 

parte autora.

 Na sequência a parte autora apresentou impugnação à contestação (fls. 

73/84).

Designada e realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera 

(fl.94).

 É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, não obstante os argumentos da parte requerida, a preliminar 

suscitada não merece guarida.

A parte ré tem razão ao argumentar que a parte autora não acostou 

comprovante de endereço, de modo a fixar a competência para o 

julgamento da ação.

Entanto, a própria requerida acostou aos autos comprovante de endereço 

da parte autora, o qual é o mesmo do mencionado na petição inicial, 

suprindo o vício processual (fls. 64/66)

Superada a questão preliminar e inexistindo a necessidade de produção 

de outras provas, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo 

antecipadamente o pedido para proferir sentença resolvendo o mérito.

Em que pese a parte autora tenha alegado na peça impugnatória a 

necessidade de exame grafotécnico, prescindível sua realização pela 

clarividente similaridade das assinaturas constantes nos documentos 

acostados pela parte autora (fls. 26/28) e pela assinatura constante no 

contrato acostado pela parte requerida (fls. 64/66).

O artigo 370, do Código de Processo Civil, institui que cabe ao Magistrado 

conduzir os autos, decidindo às provas necessárias ou inúteis para 

resolução da lide e formação de seu livre convencimento.

 Ademais, em conformidade com com a Cédula de Crédito Bancário – 

Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento 

nº 803983468 (fl. 64/66), aos 17/04/2015 às partes celebraram a 

contratação do empréstimo de R$ 2.896,02 (dois mil, oitocentos e noventa 

e seis reais e dois centavos), a ser pago pela parte autora via desconto 

em folha, em 72 (setenta e duas) prestações de R$ 83,00 (oitenta e três 

reais), com vencimento da primeira em junho de 2015 e da última em maio 

de 2021.

 Consta ainda que o valor do empréstimo foi disponibilizado à parte autora 

via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de sua 

titularidade nº 25469-x, agência 1779-5, Banco Brasil S.A.

 A parte autora, por seu turno, embora reconheça o recebimento do 

crédito, nega a contratação.

 Ora, não é crível tampouco razoável presumir que terceiro tenha 

contratado fraudulosamente um empréstimo consignado, sem perceber 

qualquer benesse financeira com a suposta prática delituosa.

 Conquanto a autora sustente que o empréstimo objeto dos pedidos foi 

contratado por terceiro mediante fraude, a absoluta semelhança entre sua 

assinatura aposta na cédula de identidade (CI/GR), instrumento de 

procuração e termo de declaração de hipossuficiência que instruem a 

inicial (fls. 26/28), com a manuscrita no contrato de empréstimo (fl. 64/66) 

acostado pela defesa, permite a este magistrado concluir que o negócio 

jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de 

estelionato a ensejar a dilação probatória.

 Nesse sentido, precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 “GRAFOTÉCNICA NA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – 

DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo necessidade de maior instrução probatória à luz do conjunto 

fático-probatório apresentado nos autos, que dá suficiência para o 

convencimento do Magistrado singular, é de se desprover o recurso 

quando a alegação genérica acerca da necessidade de produção de 

prova grafotécnica representa mera tentativa de dilação probatória.”

(TJMT - N.U 0000700-65.2014.8.11.0078, MARCIO APARECIDO GUEDES, 

SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, 

Publicado no DJE 18/04/2018).

 Aliás, a parte requerida demonstrou haver agido diligente e 

cautelosamente na celebração do contrato, colhendo cópia da cédula de 

identidade da autora, seu CPF e do cartão previdenciário com os dados do 

Banco do Brasil nº 4001- 6800- 3838- 8195, o qual é vinculado à referida 

conta bancária onde recebeu o crédito contratado (fls. 66/67).

 Assim, os documentos exibidos pela defesa fazem prova suficiente da 

relação existente entre as partes e da legitimidade das cobranças no 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, 

impondo-se a rejeição dos pedidos constantes na peça exordial.

 Doutra banda, a conduta da autora de postular a declaração de 

inexigibilidade de obrigação contraída legitimamente caracteriza o 

descumprimento do dever das partes, procuradores e de todos aqueles 

que de qualquer forma participem do processo, de não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento, nos termos do art. 77, inciso II, do CPC.

 Além disso, por usar do processo para conseguir objetivo ilegal, é 

considerada litigante de má-fé, nos termos do art. 80, inciso III, do CPC, 

impondo-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento de multa 

superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da 

causa, de acordo com o art. 81, “caput”, do mesmo diploma legal.

 A respeito do assunto tratado, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, 

NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIG NCIA DE 

MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação 

por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome 

ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus 
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probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe 

aos autos “Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – N.º 

Cédula-311.110.845” devidamente assinada pela consumidora, em 

obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, mormente 

porque a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo Pessoal é idêntica àquelas apostas nos demais documentos 

colacionados aos autos.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que 

justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - N.U 1000353-83.2018.8.11.0010, TURMA RECURSAL, LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

 Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial e, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução 

do mérito, os pedidos formulados na exordial.

 Por litigar de má-fé, em observância ao art. 81, “caput”, do CPC, 

CONDENO a autora ao pagamento de multa equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor corrigido da causa.

 CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais FIXO em 10%, com as ressalvas do 

§ 3º, do art. 98, do CPC.

 Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo às 

anotações e baixas de estilo.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 96715 Nr: 3678-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MILANI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE VALMOR PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MILANI - OAB:20760-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial, tendo como partes as em 

epígrafe.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

impulsionar o feito. Contudo, consoante correspondência devolvida à fl. 

67, a parte exequente mudou-se sem informar nos autos seu atual 

endereço.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Aduz o art. 485, inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito 

quando o autor, no prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir.

Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a parte 

requerente deixou de cumprir os atos processuais que lhe competia, 

imprescindíveis ao regular andamento do processo, vale dizer, a extinção 

do processo por abandono da causa é medida de rigor.

Vale dizer que o fato da intimação pessoal ter sido negativa não obsta o 

arquivamento do feito, pois é do interesse do próprio autor informar seu 

endereço detalhadamente e mantê-lo atualizado nos autos.

A propósito, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. 

INTIMAÇÃO POR CARTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa 

possível promover a intimação do autor para dar andamento ao processo 

por carta registrada, desde que não haja questionamento acerca do 

efetivo recebimento do comunicado, e que tal providência tenha sido 

requerida pelo réu. Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço 

pelo autor que abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do 

processo após o envio de correspondência ao endereço que fora 

declinado nos autos. 3. O Código de Ética da OAB disciplina, em seu art. 

12, que "o advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo os 

feitos, sem motivo justo e comprovada ciência do constituinte". 

Presume-se, portanto, a possibilidade de comunicação do causídico 

quanto à expedição da Carta de Comunicação ao endereço que ele mesmo 

se furtara de atualizar no processo. 4. A parte que descumpre sua 

obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 39, II, do CPC, 

não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. 

Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal 

fato somente pode ser imputado à sua desídia. 5. Recurso especial 

improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 / RJ, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, DJe. 28/08/2012).

Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte exequente.

DESCABE condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 98715 Nr: 1275-18.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE DE FATIMA BARROS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos

Com cediço, é dever das partes informar ao Juízo qualquer alteração de 

endereço. Ademais, é considerada válida a intimação realizada no 

endereço indicado pela parte, ainda que não recebida diretamente por ela.

 Dessa forma, a parte foi devidamente intimada do teor da 

sentença/decisão retro.

 CUMPRA-SE no que couber a sentença retro, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000184-31.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. R. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(s) ADVOGADO(s) DE AMBAS AS PARTES, acerca da r. 

sentença de homologação (id. 29550038), que se encontra na íntegra 

junto ao presente feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48781 Nr: 2574-11.2008.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANQUILINO PIRES DE SOUZA, ARMINDA 

SILVA DE SOUZA, JOSÉ GONÇALVES MARTINS, MANOEL CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS, MARIA ANTONIA MAZZARO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, JOÃO BATISTA MOLERO ROMEIRO - 

OAB:SP 123.683, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, para no prazo de 
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05(cinco) dias, providenciar o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do Mandado de Intimação de ambas as partes, 

a fim de comparecerem na audiência de INSTRUÇÃO para DEPOIMENTO 

PESSOAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55445 Nr: 72-94.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SABOIA DUARTE TEIXEIRA, ASP, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESE TEIXEIRA PAULINO - ESPÓLIO, ESTE 

JUÍZO, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:OAB/SP. 16.943

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

ao cumprimento de sentença) protocolados pelo requerido nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80321 Nr: 1288-56.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE COLÍDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE MATCHIL 

MACHADO DA SILVA - OAB:6015/MT

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização da 

Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- Comarca Colíder- MT, Art. 23 (Portaria 

02/2018... Art. 23 – Requerido o cumprimento da sentença que reconheça 

a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, intime-se o executado, 

na forma do art. 513, § 2º, do CPC, para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% e 

honorários advocatícios no mesmo montante. Decorrido o prazo para 

pagamento, autos conclusos. § 1º Solicitado o cumprimento da sentença 

deverá ser realizada a mudança de classe processual. § 2º Caso a parte 

requerida realize o pagamento do crédito cobrado, sem apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença, a gestora judicial deverá liberar 

o valor depositado em favor do exequente, independentemente de decisão 

judicial), impulsiono os presentes autos, cuja mudança da classe 

processual já foi feita para INTIMAR o executado para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104410 Nr: 930-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERALDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 

Silva - OAB:, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o 

fim de CONDENAR o réu ADERALDO SILVEIRA à pena de 1 ano e 2 meses 

de detenção e 10 (dez) dias multa e mais suspensão e/ou a proibição de 

se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo 

prazo de 1 ano e 2 meses, pela prática dos crimes previstos nos arts. 

303, parágrafo único (antiga redação); c/c 302, parágrafo 1º, III, (por duas 

vezes); e 306, todos da Lei n. 9.503/97 (CTB), na forma do art. 69 do 

Código Penal..Às providências.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Campo Novo do Parecis/MT, 2 de março de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-97.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUBENS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-97.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

RUBENS DA SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LILIANE 

CASADEI 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: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 1 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000779-50.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MAMAINDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte autora intimada a se 

manifestar nos autos acerca da petição id: 25383404, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000414-59.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA OAB - MT3839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR FAVARO MOTTA (DEPRECADO)

EDUARDO UMBERTO SIMONETI (DEPRECADO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001632-59.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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H. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001632-59.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): HIACANA OLIVEIRA RODRIGUES REU: ANTONIO MARCOS 

LOURENCO FERREIRA VISTOS em substituição. 1) Mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. 2) Permaneçam os autos em 

cartório até a apreciação dos requerimentos em sede de agravo de 

instrumento. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 05 

de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001339-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA FRAZAO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000422-36.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUNHA RAFUL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CUNHA RAFUL OAB - RO4896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

delegado polícia civil de comodoro (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000422-36.2020.8.11.0046. 

IMPETRANTE: RAFAEL CUNHA RAFUL IMPETRADO: DELEGADO POLÍCIA 

CIVIL DE COMODORO Vistos em substituição. Trata-se de Mandado de 

segurança com pedido de liminar impetrado por RAFAEL CUNHA RAFUL 

contra ato praticado pelo DELEGADO TITULAR DA DELEGACIA DE POLÍCIA 

JUDICIÁRIA CIVIL DA CIDADE DE COMODORO – MT todos devidamente 

qualificados. Aduziu em síntese o Impetrante que é advogado atuante e 

que esteve na delegacia desta comarca acompanhando um casal cliente, 

com o escopo de registrar boletim de ocorrência por invasão de 

propriedade rural. Após a lavratura do boletim de ocorrência fora lhe 

informado que o procedimento solicitado seria arquivado por entender a 

autoridade policial não se tratar de crime. Incontinenti teria a parte 

Impetrante solicitado cópia do despacho em questão. Todavia, o acesso à 

cópia teria sido negado pela Autoridade Policial. Noticia ainda que houve a 

retenção da carteira de identidade do Impetrante por não ter o mesmo 

apresentado cópia da carteira profissional. Requereu em sede de liminar o 

fornecimento imediato (prazo de 48 horas) da cópia de ambos os BOs 

(boletins de ocorrência) citados e os respectivos despachos neles 

exarados, para dentro destes autos, donde serão obtidos pelo impetrante. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Sobre a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança, o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/09, 

assim dispõem, “in verbis”: “Art. 1º. Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça.” Isso significa dizer que é possível à 

concessão de mandado de segurança desde que haja prova concreta da 

ameaça a direito líquido e certo, ainda que para fins preventivos, ou seja, a 

ação constitucional mandamental não pode ser aparelhada destituída da 

suficiente prova documental do direito pelo qual se quer ver afastado o 

perigo (STJ, AgRg no AREsp 450.369/MA, Segunda Turma, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, j. 252.2014, DJe 19.3.2014). Registro que para a 

concessão da liminar mister se faz a presença de dois requisitos: 

plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”) e 

possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação 

(“periculum in mora”). Ab initio, analisando superficialmente a lide, observo, 

claramente, a relevante fundamentação exposta na peça basilar, 

suficiente para a configuração da ineficácia da medida caso deferida 

somente ao final da lide, o que justifica, portanto, o deferimento da tutela 

de urgência requestada. No caso sub judice, ficou caracterizado o fumus 

boni iuris, pois, a autoridade Impetrada “prima facie” desrespeitou o que 

dispõe o §1º e inc. XV do art. 7º do Estatuto da OAB dispõe que: Art. 7º 

São direitos do advogado: (...) XV ter vista dos processos judiciais ou 

administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição 

competente, ou retirá-los pelos prazos legais; (...) No que tange ao 

periculum in mora este restou demonstrado, considerando que a 

dificuldade em vislumbrar os despachos praticados pela Autoridade 

Policial retarda seu acesso à Justiça por ser documento essencial para 

preservar direitos de seus clientes. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR, para o fim de permitir o acesso ao Impetrante 

aos procedimentos investigatórios dos (BO 2019 371568 e BO 2019 

371690), SALVO se houve a decretação de sigilo pela Autoridade Policial, 

ocasião em que o Impetrante terá direito ao acesso apenas com relação 

às provas já produzidas e documentadas, devendo permanecer em 

segredo de justiça as demais diligências que estão em andamento, a fim 

de garantir os seus efetivos cumprimentos. Notifique-se o (s) Impetrado 

(s), do conteúdo da inicial, com a cópia do documento, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. 

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa 

jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito, nos moldes do 

art. 7°, inciso II, da Lei nº 12.016, de 2009. Decorrido este prazo, com ou 

sem manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre presentante 

ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, certifique-se e, 

venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se e cumpra-se. 

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

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

Processo Número: 1000374-77.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCINEIA LESMO MELO GALEANO OAB - 021.646.841-84 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000374-77.2020.8.11.0046. AUTOR(A): 

V. G. M. C. REPRESENTANTE: FRANCINEIA LESMO MELO GALEANO REU: 

ADALTO SIBRÃO CABREIRA Vistos em substituição. Vitória Gabrielly Melo 

Cabreira, representada por sua genitora, Francineia Lesmo Melo Galeano, 

ajuíza Ação de Família em desfavor de ADALTO SIBRÃO CABREIRA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Narrou a parte autora em sua 

exordial que conviveu com o requerido sob o regime de união estável por 

aproximadamente 10 (dez) anos. Sustenta que desse relacionamento 

nasceu sua filha, Vitória Gabrielly Melo Cabreira. Requereu deste modo, 

tutela de urgência a fim de que seja acolhido o montante oferecido a título 

de pensão alimentícia no patamar de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais), bem como que o requerido arque com 50% das despesas 

extraordinárias. Junto à inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II do CPC. Da assistência judiciária gratuita. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a meu ver a parte 
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autora(s) comprovou não possuir condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente por 

estar assistida(s) por advogado dativo. Na espécie, entendo ser impositiva 

a concessão de assistência judiciária gratuita a parte autora a fim de 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Da tutela de urgência de natureza antecipada em caráter liminar. 

De acordo com o art. 300 do CPC, 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. 1) probabilidade 

do direito: restou demonstrado pelo fato da prestação alimentícia não estar 

sendo prestada de forma efetiva, ou seja, verifico que foi comprovada a 

relação paterno-filial conforme a certidão de nascimento carreada nos 

autos, é inequívoca a relação obrigacional, devendo ser fixados alimentos 

em favor da(os) menor(es). 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo: este restou corporificado em razão do risco que o decurso 

do tempo poderá ocasionar para a(s) menor(es), pois os alimentos ao filho 

menor(es), cujas penúrias são presumidas, institui responsabilidade de 

ambos os genitores, e tendo em vista que a fome não espera, é cabível a 

sua concessão. Desta forma, considero que se encontram presentes as 

hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada postulada com a ressalva de estes serem fixados de forma a 

atender as necessidades da (os) filha (os) dentro das possibilidades do 

genitor, o que constitui o binômio alimentar de que trata o art. 1.694, §1º, 

do CC/02. A fixação dos alimentos em percentual sobre os ganhos do 

alimentante assevera o equilíbrio no binômio possibilidade-necessidade, 

com a ressalva de que estes podem ser revistos a qualquer tempo, 

bastando que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem 

a revisão. Portanto, existe a prova pré-constituída de relação de 

parentesco, bem como a comprovação dos ganhos do alimentante, deste 

modo arbitro os alimentos provisórios em 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo vigente os quais serão devidos a partir da citação, mais 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Ante o exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA EM 

CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de DEFERIR o 

oferecimento de alimentos e, portanto, FIXAR em favor da (os) menor (es) 

Vitória Gabrielly Melo Cabreira, a título de pensão alimentícia, o valor de 

40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias. Designo audiência de 

conciliação/mediação consoante pauta do CEJUSC (15 de abril de 2020 às 

13h00min) e, após, cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço 

acostado nos autos para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 

695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC. Notifique-se o CEJUSC deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência. Cientifique-se as partes 

que a audiência será realizada na sala de audiência do CEJUSC deste 

juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC. Expeça-se o necessário. 

Notifique-se o MP. Intimem-se. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72993 Nr: 322-74.2015.811.0046

 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: ESPÓLIO DE ROBSON GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FIDELIS DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GARON RIBEIRO E MORAES, Cpf: 

06210058191, Rg: 4940188, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação Usucapião Extraodinária, em 

face de Garon Ribeiro e Moraes, em que o autor é legítimo possuidor do 

imóvel rural denominado "Fazenda Dinamarca", com 2.327,8683 ha, 

localizado no município de Rondolândia/MT.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido da parte autora. Cite-se o 

requerido por edital, para que responda à presente ação, no prazo de 

quinze (15) dias, se quiser,conforme requerido, atentando-se para as 

regras contidas nos artigos 256 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo 

de 20 (vinte) dias para o edital.Consigne-se no edital que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, com fulcro no artigo 72, II do CPC, nomeio a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso como curadora especial, para atuar em defesa 

da parte ré.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 06 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114660 Nr: 7245-48.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTIVA LEITE SILVA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122270 Nr: 3057-75.2018.811.0046

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40476 Nr: 1489-34.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Processo nº 1489-34.2012.811.0046

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 176 de 575



Código: 40476

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: GESIEL MARTINS

Vistos em substituição.

Considerando que este magistrado encontra-se cumulando 

provisoriamente a Primeira Vara desta Comarca, até a designação de 

outro magistrado;

Considerando o ofício nº 186/2020/1ªPJCRIMINAL, que aduz da ausência 

do Douto presentante do Ministério Público, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob 

Filho, nos dias 04, 05, 06 e 09 de março de 2020, em virtude de 

convocação institucional;

Pelo exposto, redesigno a sessão de julgamento de júri para a data de 03 

de julho de 2020, às 08h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001754-72.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROZECREI ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ODIL DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001754-72.2019.8.11.0046. 

IMPETRANTE: ROZECREI ROSA IMPETRADO: JOSÉ ODIL DA SILVA, 

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO Vistos em substituição. Trata-se de 

Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ROZECREI 

ROSA contra ato abusivo praticado, em tese, pelo Prefeito Municipal de 

Campos de Júlio/MT, José Odil da Silva e Município de Campos de Júlio. 

Aduziu em síntese que a partir de 18 de maio de 2017 esteve em gozo de 

licença para tratar de interesses particulares, considerando o disposto no 

artigo 144 da Lei Complementar Municipal nº 01 e nos termos da portaria 

302. Noticiou nos autos que a licença concedida fora revogada pelo 

Prefeito do Município através da portaria nº 187. Argumentou que o 

segundo a autoridade coatora, a medida foi tomada em razão da rejeição 

das contas anuais do governo, ante a extrapolação de gastos com 

pessoal, não podendo, portanto, proceder com a contratação temporária 

de servidores, nos termos do artigo 22, inciso IV, da LRF. Requereu em 

sede de liminar ordem de suspensão da revogação de licença sem ônus 

da servidora. Liminar indeferida em decisão de ID 24466006. O impetrado 

Município de Campos de Júlio/MT prestou informações em evento de ID 

24886944. O Ministério Público pugnou pela denegação da ordem em 

evento de ID 26710583. É o breve relato. Fundamento e decido. Com 

clareza explica HELY LOPES MEIRELLES: “Mandado de Segurança é o 

meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, 

órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, 

para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por hábeas corpus ou hábeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem às funções que exerça”. Pois bem. Compulsando aos autos, verifico 

que a questão nevrálgica é sobre a existência de ilegalidade ou 

arbitrariedade na portaria nº 187/2019, que revogou a licença particular 

concedida na portaria nº 302/2017. De proêmio, verifico a inexistência de 

qualquer ato ilegal apontado à autoridade coatora. A licença concedida à 

servidora encontra-se amparado pela Lei Complementar nº 001/2008 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio – que, 

em seu §2º, do artigo 144, dispõe, in verbis: “Art. 144. A critério da 

Administração, poderá ser concedida ao servidor ocupante de cargo 

efetivo já estável constitucionalmente, licença para o trato de assuntos 

particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, 

prorrogável uma única vez, por período não superior a este limite, a critério 

da autoridade competente. (…) § 2º A licença poderá ser interrompida a 

qualquer tempo a pedido do servidor, desde que haja interesse da 

Administração Pública.”. Deste modo, verifica-se que a licença concedida 

poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou por 

motivo de interesse público, mediante ato fundamentado. In casu, a 

autoridade coatora revogou a portaria 302/2017, que concedeu licença 

particular sem remuneração para tratar de assuntos particulares à 

impetrante, diante da extrapolação do limite de gastos com pessoal, 

baseando-se no artigo 22, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

que assim dispõe: “Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 

estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada 

quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 

95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 

referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: (...) IV - provimento 

de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, 

ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de 

servidores das áreas de educação, saúde e segurança;”. Desta forma, 

ficou demonstrado o interesse público na revogação da portaria nº 

302/2017, isso porque a extrapolação do limite de gastos impede a 

contratação de servidores temporários. Nesta ocasião, considerando que 

o município precisa de mais professores e não pode contratar outros 

temporariamente, evidencia-se a necessidade da medida adotada pela 

autoridade coatora, a fim de garantir a educação à população de Campos 

de Júlio. Por todo o exposto, tenho que não restou caracterizado a 

violação a direito líquido e certo da impetrante, pelo que a ordem deve ser 

denegada. Assim, ausente direito líquido e certo a amparar a pretensão 

inaugural, DENEGO a segurança, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, a teor do que dispõem o artigo 25 da Lei n. 

12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 02 de março de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64064 Nr: 2222-63.2013.811.0046

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO, VERA LUCIA 

MORETTO, DENIZE MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT, Denize Moretto - OAB:10424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 Código 64064

Vistos.

Certifique nos autos a tempestividade ou o decurso para manifestação 

nos termos do art. 550, §2º, CPC.

Sem prejuízo, intimem-se as partes por meio de seus patronos via 

DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] 

prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145644 Nr: 312-54.2020.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARDOSO GOUTARO, MARCOS 

LUCAS GONÇALVES, DEIDI DIONE FREIRE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT, 

TONY PABLO DE CASTRO CHAVES - OAB:2147/RO

 Vistos.

Do pedido de revogação de prisão preventiva.

Persistem os motivos que ensejaram a decisão que decretou a prisão 

preventiva dos acusados, de sorte que a manutenção da referida medida 

é de rigor, isso porque não foram trazidos aos autos elementos que 

dessem ensejo à alteração da situação, mormente a persistência do 

requisito da ordem pública, ante a ação perpetrada, em tese, pelos 

acusados, que afrontaram o Estado Democrático de Direito.

 Quanto aos alegados bons predicados pessoais dos agentes, vale mais 

uma vez reforçar que, conforme entendimento pacificado nos tribunais 

superiores, estes, por si só, não ensejam a concessão da almejada 

liberdade se os motivos que levaram ao decreto da custódia cautelar 

mostram-se presentes e suficientes a respaldá-la.

 Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do 

doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: “Desde que a permanência do 

réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause 

repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a 

prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito 

Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3ª edição – 2ª 

tiragem, pág. 63).

 Cabe ressaltar, ainda, o curto intervalo de tempo entre os pleitos 

anteriores. Nesse sentido, o ínfimo lastro temporal da decisão decretadora 

da custódia cautelar ao pleito ora deliberado demonstra, no caso em liça, a 

subsistência dos motivos ensejadores do recolhimento, isso porque não 

houve qualquer alteração fática capaz de romper os requisitos 

provocadores da segregação do denunciado.

Ainda, soma-se a isso o fato de que já houve indeferimento de liminar em 

Habeas Corpus pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual 

pende de análise do mérito.

Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões 

preventivas formulados.

 Aguarde-se a devolução das missivas devidamente cumpridas e, após, 

vistas às partes para alegações finais.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1662 Nr: 646-89.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JORGE DA SILVA, ALDUINO DA 

SILVA ZAMO, NEOLI FÁTIMA BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARMANDO DA GLÓRIA 

BATISTA - OAB:41775, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 Ante o exposto, DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca 

das informações fiscais da (o) executada (o). Outrossim, DETERMINO a 

tramitação do presente feito sob o pálio do segredo de justiça com fulcro 

no art. 189, III, CPC c/c art. 477, CNGC/MT.Faça constar anotação no 

sistema Apolo, bem como na capa dos autos acerca da tramitação sob 

segredo de justiça. Após a realização da diligência, em sendo esta 

frutífera, intime-se a (o) exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo a diligência negativa, 

intime-se a (o) exequente para apresentar bens passíveis de penhora. 

Faça constar advertência que a desídia, bem como nova apresentação de 

pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud importarão na 

suspensão do feito. Se permanecer silente ou não apresentar providência 

efetiva, desde já DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 

(um) ano, com base no art. 921,§1º, CPC e art. 580, ambos da 

CNGC/MT.Com a suspensão, REMETA os autos ao arquivo provisório 

(devendo a secretaria proceder à inclusão do andamento 80), pelo prazo 

de 01 (um) ano, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho 

próprio.DECORRIDO O PRAZO SUPRA, certifique-se e intimem-se a (o) 

exequente mediante diário da justiça eletrônico/remessa, para 

manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de penhora em 48 

(quarenta e oito) horas, com as advertências em que dispõe o art. 580, 

§2º, CNGC/MT.Permanecendo silente ou não havendo encontrado bens 

penho ráve i s ,  ce r t i f i qu e - s e  e  V E N H A M - M E  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16713 Nr: 1715-83.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA 

SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos presentes embargos 

de declaração e ante o exposto, passo a reanalisar a petição de fls. 384 e 

ss.Não tendo sido entregue ou encontrada a coisa, tem o credor o direito 

de receber seu valor, convertendo-se a execução de entrega de coisa 

incerta em execução por quantia certa, nos termos do artigo 627 do 

CPC/1973 (correspondente ao artigo 809 do CPC/2015).RECEBO o 

presente pedido de conversão de execução de entregar coisa incerta 

para quantia certa e, por consequência DETERMINO a respectiva 

CONVERSÃO, devendo a serventia retificar a capa dos autos e sistema 

Apolo.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18521 Nr: 3120-57.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ XAVIER SILVA - 

OAB:7.406/PR

 CÓD. 18521

VISTOS.

É certo que o processo se desenvolve por iniciativa das partes. Todavia, 

verifico que no caso em comento o credor não obstante as diligências 

administrativas realizadas não logrou êxito em localizar o endereço 

atualizado do devedor.

A expedição de ofícios ou a utilização do sistema BACENJUD/INFOJUD são 

medidas extremas pertinentes desde que frustradas outras diligências, 

exatamente o caso dos autos.

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento apresentado pelo exequente, 

ocasião em que PROCEDO com a pesquisa do endereço do devedor por 

meio do (s) sistema (s) Bacenjud/Infojud.

Após, intime-se o exequente da consulta realizada, bem como para que 

requeira o que entender de direito em 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29895 Nr: 976-71.2009.811.0046

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. TEJADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos de Mello Filho - 

OAB:6341, SADI GENTIL - OAB:5404-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 De proêmio, cabe salientar que a prescrição das ações executivas fiscais 

é regulada pelo artigo 174, paragrafo único, do CTN, in verbis:

 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Pois bem. Sabe-se que o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo, bem como do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, 

§§1º e 2º da Lei nº 6.830, tem início automático na data da ciência da 

Fazenda Pública sobre a não localização dos bens ou do devedor.

Nesse sentindo:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TEMA 566 DO STJ. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. CONFIGURADA. 1. Segundo o Tema 566 do STJ, após a 

ciência da União acerca da frustração de diligência, tem início o prazo de 1 

(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional 

previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, em que pese não ter 

havido decisão determinando a suspensão da execução. 2. Isso porque a 

decisão em sede do referido Recurso Repetitivo consignou que, o que 

importa para a aplicação da lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor, sendo essa circunstância suficiente para 

inaugurar o prazo, ex lege. 3. Uma vez escoado o referido prazo, 

iniciou-se automaticamente o prazo prescricional. 4. Prescrição 

intercorrente configurada no caso concreto. (TRF-4 - AG: 

50634801920174040000  5063480-19 .2017 .4 .04 .0000 ,  Re la to r : 

SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, SEGUNDA 

TURMA).”

Ainda, o prazo de 1 (um) ano de suspensão, somado aos outros 5 (cinco) 

anos de arquivamento, pode ser contado em 6 (seis) anos por inteiro para 

a decretação de prescrição intercorrente.

 In casu, verifico que os autos ficaram por mais de 6 (seis) anos 

paralisados no arquivo.

Assim, considerando que os autos ficaram por mais de 6 (seis) anos sem 

que ocorresse qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo 

prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente é a medida 

que se impõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso 

repetitivo, nos termos do artigo 1.029 do CPC, já decidiu:

EMENTA RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 

6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE 

OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. (...) "3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda 

Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de 

suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena 

o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria 

a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em 

que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e 

intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de 

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, 

o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do 

feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a 

suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram 

amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. 

Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não 

tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que 

importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado 

ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou 

da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, 

ex lege." 2. De elucidar que a "não localização do devedor" e a "não 

localização dos bens" poderão ser constatadas por quaisquer dos meios 

válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de 

Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo 

qual as hipóteses de "não localização" são constatadas, nem o repetitivo 

julgado. (...) (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 – RS – 

2012/0169193-3, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, Publicação DJE:13/03/2019)

 Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente demanda, 

julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, § 3º, 

II do CPC.

Sem custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 1176-78.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BARBOZA DA CRUZ, CARLOS 

MIRANDA, DÉBORA FREITAS SPAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Tendo em vista que a certidão de fls. 524, não fora publicada no DJE, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte denunciada, na pessoa de 

seu advogado, para que tenha ciência da juntada de prova emprestada 

dos autos de código nº 30065; bem como para que apresente as 

alegações finais.

Bruno F. Mizubutti

Estagiário

Mat: 40030

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69161 Nr: 2390-31.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEI SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar a 

acusada MARILEI SILVA ALVES, nas penas do delito do art. 229, “caput”, 

do Código Penal, e Absolvê-la, no que tange ao delito previsto no artigo 

230, do CP, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.l (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, ALM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TRV TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO 

SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, BANCO FIDIS 

S.A, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO SABBÁ S.A, RAIZEN COMBUSTIVEL 

S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS 

LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, ferreira de sousa&barcelos ltsa-me, 

Banco triângulo s.a, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BANCO RODOBENS S/A, NOMA 

DO BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, 

FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
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PADRONIZADOS, Banco de lage Landen Brasil S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DANIELE 

COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANNUCCI - OAB:SP217402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 VISTOS.

 Cumpra-se a decisão do agravo de instrumento à ref. 691.

 Às providências

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37288 Nr: 1987-67.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo solicitado, IMPULSIONO o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoal de seu 

advogado, para manifestarem, requerendo o que enteder de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6036 Nr: 92-86.2002.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CAPELETTI LTDA, FANI KRIGNL, CLOVIS LUIZ CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Resende - 

OAB:MT/6979-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 VISTOS.

 Retornem os autos ao arquivo, até que transcorra o lapso temporal.

 Às providências.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12235 Nr: 367-64.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, CARGIL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, GÉRSON 

LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, 

LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 19879 Nr: 996-67.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVATO & BRUGNERA LTDA - BIG SOM 

RODEIO SHOW, SILIDA MARLI SCHIRMANN BRUGNERA, ARMANDO 

FAVATO, CATARINA HARGESHEIMER FAVATO, REGINALDO 

HARGESHEIMER FAVATO, KEILA APARECIDA COURA DA SILVA, 

ALEXANDRE JOÃO BRUGNERA, RODRIGO MISCHIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, MARCELO BEDUSCHI - OAB:10879/A, OTTO MARQUES DE 

SOUZA - OAB:12.404-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, “b’’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta.Tendo sido satisfeitas todas as 

obrigações objetos dos presentes autos, a extinção do feito é medida que 

se impõe.Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, na forma traçada nos artigos 924, inciso 

II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil. Proceda-se ao desbloqueio 

dos valores porventura bloqueados na(s) conta(s) do executado. 

Levante-se a constrição judicial incidente sobre qualquer bem, se 

porventura assim estiver.Honorários advocatícios e despesas 

processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão ser 

divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC].P.I.CComodoro-MT, 27 de fevereiro 

de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23901 Nr: 1369-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO, ROBERTO 

CASTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - OAB:OAB/PR 8740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em que BANCO CNH CAPITAL 

S/A interpõe contra a sentença proferida à fl. 175.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Atento aos autos, verifico que inteira razão assiste ao embargante, haja 

vista que a sentença embargada é omissa por extinguir a execução fiscal, 

tendo em vista que a parte embargante não foi intimada pessoalmente para 

dar andamento ao feito.

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a 
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omissão suscitada e, para tanto, REVOGO a sentença prolatada à fl. 175.

Nessa senda, defiro o requerimento de fl.176/177, e determino a intimação 

do requerente, por meio de seu patrono, para que se manifeste 

efetivamente sobre a continuidade do feito, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28556 Nr: 2639-89.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA, Jarbas Leite 

Fernandes, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.264/MT, Jarbas 

Leite Fernandes - OAB:2544-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

Tendo em vista que uma das razões do indeferimento do efeito 

suspensivo foi a ausência de decisão para levantamento da quantia, 

indefiro o pleito de levantamento ante a ausência de garantia.

 Ainda, intime-se o executado, por meio de seu patrono, para que se 

manifeste a respeito dos valores apresentados, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30292 Nr: 1442-65.2009.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOCTY NAGLE DE ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIBAS TERRA - 

OAB:7205/MT, RAMÃO WILSON JUNIOR - OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RAMSAY DE 

LACERDA - OAB:11892-A MT, leandro alves martins jacarandá - 

OAB:10827, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 VISTOS.

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões ao 

recurso de apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30388 Nr: 1206-16.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU GRAEBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELIANA DA 

COSTA em face de DIRCEU GRAEBIN.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32597 Nr: 784-07.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO IZIDROLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Lucas Alberto 

Tostes Correa, contra sentença proferida alegando ocorrência de 

omissão, requerendo sua reforma.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, inciso II do CPC, fazendo constar a seguinte alteração na sentença 

de fl. 140:

 "Determino a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Lucas Alberto Tostes Correa OAB/MT nº 23071/B, em 02 URHs’’.

 No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33503 Nr: 1689-12.2010.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, LUÍZ GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - 

OAB:36.846/PR

 VISTOS.

 Defiro o pedido retro.

Determino a exclusão do advogado Anderson Felipe Mariano, e 

consequentemente a inclusão do nome do novo procurador no sistema, a 

fim de que as informações dos atos processuais sejam publicadas em 

seus nomes.

 Outrossim, concedo vista dos autos ao advogado, ante o requerimento de 

fl. 216/219, para que o mesmo faça o exercício da defesa do requerido, 

dentro do prazo de 15(quinze) dias.

 Após, certifique e venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35030 Nr: 3213-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA ARANTES & FREITAS ARANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Defiro o requerimento apresentado pelo exequente para DETERMINAR a 

citação da parte executada, no novo endereço obtido, à fl. 27.

 DETERMINO que seja procedida a citação por Aviso de Recebimento (AR) 

na forma do art. 8º, inciso I, da LEF, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida, com os acréscimos legais, ou oferecer bens à penhora, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35888 Nr: 582-93.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA 

ROCHA DE SOUZA

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de Embargos de Declaração que Banco do Brasil S/A interpõe 

contra decisão proferida à fl. 101.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Atento aos autos, verifico que inteira razão assiste ao embargante, haja 

vista que a sentença não deveria ter extinto o feito e sim apenas 

suspender os autos, até o integral adimplemento da obrigação.

 Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU PROVIMENTO para suprir a 

contradição suscitada.

Dessa forma, a solução que se impunha, ao homologar o acordo realizado 

entre as partes não é outra senão o pedido de suspensão da execução 

consoante o pactuado, de modo a arquivar-se administrativamente, mas 

ressalvando eventual reativação.

Nessa senda, DECLARO suspensa esta execução até o cumprimento 

integral do acordo nos termos do art. 922, do CPC.

 Remetem-se os autos ao arquivo provisório (devendo ser lançado no 

presente feito o andamento 81) pelo prazo supracitado, após o fim de tal 

prazo, intimem-se a exequente para manifestar-se nos autos dentro do 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61599 Nr: 3437-11.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES GIUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS - 

OAB:RO-4.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Determino o arquivamento definitivo dos autos, com as baixas e cautelas 

de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 473-11.2013.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA AGRICOLA RSP AGROPECUARIA 

LTDA, MILENIA AGROCIÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10365/A OAB/MT

 VISTOS.

Tendo escoado o prazo sem apresentação das contrarrazões, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 INTIMAÇAO

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1501-14.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Dra. VIVIENE BARBOSA SILVA, OAB nº 4983/O para no prazo 

de 05 (cinco) dias, declinar nos autos sua relação afetiva com o 

executado, Sr. Glauber Silveira da Silva, bem como juntar eventual 

procuração ad judicia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64532 Nr: 2697-19.2013.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINILSON FERRAZ PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS.

 Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença requerido pelo Ministério 

Público em face de Edinilson Ferraz Piovezan.

 Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo das condenações, determino:

 I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação do executado, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 

513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa e honorários advocatícios de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de atraso no cumprimento das 

obrigações.

 III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item II, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se o Ministério Público, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 246-84.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALYSON RENA SANTOS, ROGERIO 

PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Declaro o perdimento dos bens apreendido, devendo ser providenciada 

sua remessa ao Ministério do Exército, para que seja procedida à sua 

destruição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com a 

dicção do art. 25, da Lei nº 10.826/03, confeccionando-se o respectivo 

termo de remessa.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66629 Nr: 348-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curador especial o douto 

advogado Osmar Luiz Pretto OAB 20.696, devendo o mesmo ser intimado 

pessoalmente da presente nomeação, para defender os interesses do 

executado.

 Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providências.

Comodoro-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66980 Nr: 666-89.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte exequente, 

contra decisão proferida (fls. 152), alegando ocorrência de erro material, 

requerendo sua reforma, fl.153.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui o erro material apontado.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II e III, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na decisão 

de fl. 152:

Onde se lê:

“(...) Homologo a importância de R$ 80.712,21 (oitenta mil setecentos e 

doze reais e vinte e um centavos) relativo às verbas pretéritas.”

Leia-se:

“(...) Homologo a importância de R$ 40.694,20 (quarenta mil seiscentos e 

noventa e quatro reais e vinte centavos) relativo às verbas pretéritas.”

No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28462 Nr: 2540-22.2008.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA LUCIA JASSENK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS.

Cumpra-se o disposto nos embargos de terceiro de código nº 145507

Às providências.

 Comodoro/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32091 Nr: 278-31.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO THEMOTEO DE AGILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Aguardem os autos em arquivo até o transcurso do prazo prescricional.

 Às providências.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36714 Nr: 1413-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 I s t o  p o s t o ,  n ã o  c o n h e ç o  d o s  e m b a r g o s  d e 

declaração.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 2488-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CIRLEI BANDURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Ana Cirlei Bandurski 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Instado a se manifestar, o executado concordou com o cálculo 

apresentado pela parte requerente.

É o breve relato.

Decido.

Havendo concordância tácita do executado/devedor quanto aos valores 

apresentados pelo credor/exequente em sede de cumprimento de 

sentença, bem como não vislumbro “prima facie” qualquer irregularidade 

no cálculo apresentado, tenho que a homologação é medida que se impõe.

Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto:

1) Tendo em vista a concordância do executado, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls.190/192.

2) Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida/executada 

para que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 

535, inciso II, CPC]. Não havendo renuncia quanto aos valores 

excedentes, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, para que se proceda ao pagamento por meio de precatório 

referente às verbas atrasadas da exequente. [art. 535, §3º, inciso I, CPC];

3) Com a juntada dos dados bancários necessários, DETERMINO a 

confecção de alvará de levantamento em favor da exequente.

4) Após o levantamento do alvará, intime-se a exequente para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-a que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, inciso II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 1575-34.2014.811.0046

 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: AGROVITUS LUCERNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO 

GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por PEDRO 

GARCIA TATIM em face de ARMELINDO GEREMIA.

 Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo das condenações, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento no valor de R$ 27.777,80(vinte e sete 

mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

 III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item II, à parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001945-20.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ABREU DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALKIRIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-97.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000502-97.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:SAMUEL 

PEREIRA DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 002/2020/DF completo, que torna público o resultado da 

classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo para o 

recrutamento e formação de cadastro de reserva de Estagiários de Nível 

Superior em Direito da Comarca de Jaciara-MT encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002336-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELFINO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal. Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, 

apresentar contrarrazões.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000333-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL BETT - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELEI CRISPIM DA ROSA OAB - SC26964 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000333-24.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro os 

pedidos de id. 29739733, devendo ser cumprido, com urgência, nos 

termos do despacho retro. Às providências. Jaciara/MT, 2 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000470-06.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FERREIRA FRANCA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DE FRANCA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000470-06.2020.8.11.0010 Vistos,  etc . 

Compulsando a inicial e documentos que a instruem, denoto que acostada 

certidão de casamento antiga entre o de cujus e a cônjuge supérstite, 

também que não foram juntadas as matrículas dos imóveis pertencentes 

ao espólio. Além disso, anexo à inicial há procuração outorgada pelo 

herdeiro Jonai à advogada peticionante, contudo ele não foi inserido no 

polo ativo da demanda. Assim, intime-se a requerente para 

emendar/completar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, acostando 

certidão de casamento atualizada entre o de cujus e a cônjuge supérstite 

e as matrículas dos imóveis pertencentes ao espólio e esclarecendo se 

Jonai é requerente da demanda ou não, promovendo sua inclusão no polo 

ativo se for o caso, sob pena de indeferimento. Em caso de decurso do 

prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Jaciara/MT, 02 

de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001890-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GEROLIM DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

PROCESSO n. 1001890-17.2018.8.11.0010 Valor da causa: R$ 91.787,68 

ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

RODRIGO GEROLIM DE OLIVEIRA Endereço: RUA FRANCISCO DA SILVA, 

284, JARDIM RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78730-790 POLO PASSIVO: Nome: NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO Leilão Eletrônico 

AUTOS Nº 1001890-17.2018.8.11.0010 AÇÃO: Execução de Título 

Extrajudicial EXEQUENTE: RODRIGO GEROLIM DE OLIVEIRA (CPF 

703.219.811-20) EXECUTADO: NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (CNPJ 

04.188.791/0001-86) DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/08/2018 

VALOR DO DÉBITO: R$ 91.787,68 (noventa e um mil setecentos e oitenta e 

sete reais e sessenta e oito centavos) em 31 de julho de 2018. PRIMEIRA 

PRAÇA: 15/04/2020 às 13:30 horas, por preço não inferior ao da 

avaliação. SEGUNDA PRAÇA: 27/04/2020 às 13:30 horas, pela melhor 

oferta, exceto pelo preço vil, considerando como tal valor inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da avaliação. LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS: Pela rede mundial de computadores através do site 

www.faleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 
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presencial. DESCRIÇÃO DOS BENS: (01) Uma Balança Marca Rodoviária 

Taurus 60 Ton com valor estimado em R$ 8.000,00. (02) Três Silos 300 

Ton Marca Kepler-Weber com Ventilador e Chupinhos com valor estimado 

em R$ 45.000,00. (03) Dois Silos 15 Ton (IMOTO) internos em valor 

estimado de 16.000,00. (04) Quatro Caixas 10 Ton (IMOTO) com valor 

estimado de 12.000,00. (05) Um Moinho TM 50 + Motor com valor estimado 

de R$ 8.000,00. (06) Um Moinho TM30 + Motor com valor estimado de R$ 

6.000,00. (07) Uma Balança Eletrônica com valor estimado de R$ 6.000,00. 

(08) Um Misturador Completo com valor estimado de R$ 13.000,00. (09) 

Seis Caixas Espera c/ Chupin com valor estimado de R$ 9.000,00. (10) Um 

Misturador Micro com valor estimado de R$ 6.500,00. (11) Dois Elevadores 

da Moega 15 Ton com valor estimado de R$ 8.000,00. (12) Um Elevador de 

40 Ton Misturador com valor estimado de R$ 8.000,00. (13) Duas 

Maquinas de costura Martiza com valor estimado de R$ 7.500,00. (14) 

Cinco Maquinas de Costura Newlong com valor estimado de R$ 6.000,00. 

(15) Um Pucha Saco com valor estimado de R$ 1.500,00. (16) Uma Dallas 

de 6 metros com valor estimado de R$ 8.000,00. (17) Uma Dallas de 10 

metros com valor estimado de R$ 6.000,00. (18) Vinte e Seis Mts Rosca 

Tipo Calha com valor estimado de R$ 5.500,00. (19) Sessenta e Três Mts 

de Chupin 250 MM com valor estimado de R$ 8.000,00. (20) Um 

Compressor com valor estimado de R$ 1.500,00. Todos em perfeito estado 

de conservação. Observação: O presente Edital será publicado na rede 

Mundial de computadores, no síto www.faleiloes.com.br. (art 887§ 2º). 

VALOR DA AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 189.500,00 (cento e 

oitenta e nova mil e quinhentos reais) em 09/10/2018. RECURSOS OU 

CAUSAS PENDENTES: Não consta informação nos autos quanto a 

recursos pendentes de julgamentos. LEILOEIRO: Flares Aguiar da Silva, 

Leiloeiro Público Oficial, Jucemat nº 019/2010 e Leiloeiro Rural, Famato nº 

064/2013. Informações (65) 3025-7500. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

Arrematação/Arrematação pelos créditos (exequente): 5% sobre o valor 

da arrematação; Adjudicação (somente pela avaliação e sem disputa): 

2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo exequente; 

Pagamento/Remissão: 2,5% sobre o valor da avaliação suportada pelo 

executado. PAGAMENTO À VISTA: O arrematante pagará a guia de 

deposito judicial relativa à arrematação no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas após encerrado o leilão diretamente na Agência Bancária 

autorizada. PARCELAMENTO: Em caso de parcelamento do valor da 

arrematação, conforme previsto no artigo 895 § 1º do CPC/2015, exige-se 

o pagamento da 1ª (primeira) parcela à vista, de pelo menos 30% (trinta 

por cento) do valor do lance, devidamente acrescida da comissão do(a) 

leiloeiro(a), garantido por hipoteca do próprio bem, corrigidas por JUROS 

DA POUPANÇA, limitado a 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, 

vencíveis a cada 30 (trinta) dias contados da arrematação, devendo o 

montante ser quitado mediante guia de depósito judicial vinculada aos 

autos a que se refere o bem arrematado, garantido por restrição sobre o 

próprio bem no caso de imóveis ou mediante apresentação de caução 

idônea no caso de veículos e bens moveis (exemplo de caução idônea: 

seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 

da arrematação), caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não 

sendo aceita a caução idônea pelo juiz, o arrematante poderá efetuar o 

pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, 

porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 

ofertado. Na hipótese de atraso no pagamento de qualquer parcela, 

incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as 

parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do CPC). Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE 

ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar 

lanços pela Internet, através do site www.faleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio. INTIMAÇÃO: Ficam, desde 

já, intimadas através do presente edital e/ou na pessoa de seu(s) 

representante(s) legal(is), se porventura não seja(am) encontrado(s) para 

intimação pessoal, as partes, os coproprietários, os interessados e, 

principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores 

fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem: 

VALENTINO CARMO DA SILVA (CPF 156.128.641-91), DO CREDOR 

HIPOTECÁRIO BANCO DO BRASIL S/A E DOS TERCEIROS INTERESSADOS 

JOSÉ DILSON DE ALMEIDA BARBOSA E ROBERTA MARGARIDA DA 

SILVA (ESPOSA DO EXECUTADO), das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidos 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se o dia designado para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação. Jaciara – MT - 2 de março de 2020. JACIARA, 2 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001058-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILENO MENDES BARBOSA (REU)

LUZIA SILVEIRA DE ALCANTARA (REU)

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar os embargos e requer o que 

entender de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002826-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA OAB - 630.380.801-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002826-08.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 
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Defiro a dilação de prazo requerida. Caso transcorrido o prazo pedido, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001572-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA DOS SANTOS MARTINS (REU)

WILSON ROGERIO MARTINS (REU)

W. R. M TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001572-97.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação apresentada, recebo a reconvenção e determino a intimação 

da requerente para, querendo, apresentar resposta à reconvenção no 

prazo de 15 dias, obedecendo ao artigo 343, §1º, do CPC. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003024-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003024-45.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Antes de analisar os pedidos da exequente, determino que traga, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens junto ao CEI 

(Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e 

Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou PROCOB. Após, 

voltem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003040-96.2019.8.11.0010

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:

CLEITON RENATO DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003040-96.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de ID. 29679101 e concedo pela derradeira vez a dilação 

de prazo por 30 (trinta) dias. Assim, intime-se o requerente para acostar 

os documentos comprovatórios da constituição da mora do devedor no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001810-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBBSON CROSUE ROSIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001810-53.2018.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro o 

pedido de id. 29685366. Portanto, intime-a pela derradeira vez para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do processo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001083-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001083-60.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Diante do 

pedido de penhora, intime-se o exequente para acostar a matrícula do 

imóve,l no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Em caso 

de decurso do prazo, certifique-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 02 de março 

de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000600-30.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Defiro a 

dilação de prazo requerida. Caso transcorrido o prazo pedido, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Ainda, retifique-se o nome do 

causídico, conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 02 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000392-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. P. D. S. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA DA SILVA OAB - 505.463.764-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000392-46.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Primeiro, 

certifique-se sobre o decurso do prazo para a Caixa Econômica Federal 

responder o ofício encaminhado por este Juízo e recebido no dia 

29/10/2019 (id. 26529589). Depois, expeça-se novo ofício reiterando a 

solicitação dos os extratos das contas poupanças dos menores, no prazo 

de 15 (quinze) dias, e constando a possibilidade de incidência em crime de 
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desobediência em caso de novo desrespeito à ordem judicial e, ainda, 

solicitando que esclareça o motivo pelo qual possibilitou-se a 

movimentação das contas poupanças dos menores, sabendo-se que 

havia decisão da Justiça do Trabalho determinando o bloqueio das contas 

até o atingimento da maioridade pelos menores, exceto em caso de ordem 

judicial autorizando o levantamento. Por outro lado, a manifestação de id. 

29552608 não se presta a esclarecer e justificar a movimentação das 

poupanças. Assim, intime-se novamente a requerente devendo comprovar 

cada gasto e justificar a necessidade, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser consideradas não aprovadas as contas. Por fim, advindas 

todas as respostas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se 

manifestar em 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000317-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

JANETE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

IVAN NILSON DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELISTA PEDRO DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000317-07.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Diante da 

manifestação de id. 29654589, expeça-se alvará autorizatório, conforme 

sentença prolatada nos autos, possibilitando que os requerentes recebam 

os valores junto ao Município de Jaciara/MT diretamente em suas contas. 

Após, arquivem-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JACIARA/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 85-51.2015.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR, DPR, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atenta à certidão de ref. 166, dê-se vista dos autos à DPE e, após, ao MPE 

para manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65464 Nr: 1291-03.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a implantação do 

benefício, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte executada, para no prazo legal, se manifestar sobre o cálculo 

apresnetado pelo exequente, conforme determinação retro, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606 Nr: 415-78.1997.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IGNACIO MAMMANA NETO, MARCELO 

ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERCINO LÁZARO RODRIGUES - 

OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3685 Nr: 72-53.1995.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RIBEIRO FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3695 Nr: 31-86.1995.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSAN VALERIE FAMELLI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 
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prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3917 Nr: 29-19.1995.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALIPERTI MAMMANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4201 Nr: 28-97.1996.811.0010

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO SILVA RATTO, LAURA MARIA RABELLO 

ALIPERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POENTE AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20294 Nr: 1877-55.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA, ARLINDO CASOLA, ARISTEU BERTOLIN, ADIR ENAR 

DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO - 

OAB:GO/6222, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222, 

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA DE SOUZA RESENDE - 

OAB:27.788, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11449, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

pré-executividade retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20294 Nr: 1877-55.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLA E PECUÁRIA 

SANTA ROSA LTDA, ARLINDO CASOLA, ARISTEU BERTOLIN, ADIR ENAR 

DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO - 

OAB:GO/6222, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222, 

MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA DE SOUZA RESENDE - 

OAB:27.788, Ari Borba de Oliveira - OAB:3.608, MURILO CASTRO DE 

MELO - OAB:11449, RODRIGO LEMOS CURADO - OAB:27.638/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora/Exequente, para no prazo legal, retirar o Edital de 

Citação/Intimação do Requerido/Executado, providenciando a publicação 

na forma da lei e comprovando-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71633 Nr: 12435-71.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELVINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pela exequente, nos termos da decisão retro, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90143 Nr: 1451-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR EIRELI - ME, SHEILA 

CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 302960 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/04/2020 às 13hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91880 Nr: 2319-35.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RURALDO NUNES MONTEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 14h30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas por elas, expedindo-se 

todas as intimações necessárias, nos termos do Art. 455, § 4º, inciso IV 
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do CPC.

Em relação à testemunha residente em outra localidade, expeça-se carta 

precatória para sua oitiva.

Intimem-se.

Ciência à DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000458-89.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000458-89.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial. Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos 

termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 98 do CPC. Considerando que a 

causa versa sobre direitos que admitem transação, remetam-se os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que o não comparecimento injustificado do autor 

ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo desinteresse pelos réus na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Citem-se as partes rés pelo correio, 

com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), para 

contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

CPC, sob pena, de não o fazendo, serem consideradas revéis (artigo 344 

do CPC). Voltando o AR negativo, citem-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-31.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000436-31.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação para concessão de auxílio doença c/c pedido de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela antecipada proposta por 

Jose Mario Fernandes em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (art. 300, caput 

e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga 

e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, 

Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e 

Tutela Provisória, Conforme o CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, não 

vislumbro a presença de fumus boni iuris no presente momento. Isto 

porque foi acostado apenas atestados médicos do ano de 2018, de sorte 

que estes documentos são insuficientes para demonstrar que a 

incapacidade da paciente se manteve durante todo interregno da data de 

cessação do benefício até a presente data e, assim, não trazem 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado. Portanto, 

ausente o primeiro requisito legal e sabendo que são cumulativos, indefiro 

a concessão da tutela de urgência pedida. II – Da decisão inicial de 

conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de 

perícia. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a parte 

requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

08h10. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 
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trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

533.399.365-0, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000257-97.2020.8.11.0010

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:

JOSUE SOARES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000257-97.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos 

S/A contra Josue Soares de Campos, partes já qualificadas na petição 

inicial. A autora aduz que celebrou contrato de financiamento com o 

requerido no valor de R$ 20.899,30 (vinte mil oitocentos e noventa e nove 

reais e trinta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de 

R$ 647,25 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), 

com garantia de alienação fiduciária do veículo VW Voyage 1.0, ano 2010, 

cor preta, chassi 9BWDA05U0BT114632 e placa NUF-8189; contudo, 

conta que o requerida deixou de quitar as prestações a partir de 

21/10/2019, encontrando-se inadimplemente mesmo após notificado 

extrajudicialmente. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A 

liminar de busca e apreensão deve ser deferida, porquanto comprovados 

os pressupostos legais necessários para tanto, nos termos do disposto 

no Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004 e Lei 

nº 13.043/2014, especialmente diante da comprovação da constituição da 

mora do requerido. É certo que de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto 

Lei 911/69, alterado pela Lei n° 10.931/2004, o devedor pode, no prazo de 

05 (cinco) dias após executada a liminar de busca e apreensão, pagar a 

“integralidade da dívida pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: 

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO 

TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO 

MANTIDA.1. A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante 

pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas 

e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, 

ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014). Certo é que lei especial 

nova geralmente traz normas a par das já existentes; normas diferentes, 

novas, mais específicas que as anteriores e que, como o Código de 

Defesa do Consumidor não regula contratos específicos e em casos de 

incompatibilidade, há clara prevalência da lei especial nova. Nesse passo, 

transcrevo o voto proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do 

acórdão o Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A 

hipótese legal, para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias 

previstos em lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar 

que, evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação 

contratual envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como, a constituição em mora do requerido, defiro a 

liminar de busca e apreensão do veículo VW Voyage 1.0, ano 2010, cor 

preta, chassi 9BWDA05U0BT114632 e placa NUF-8189, nos termos do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. 

Executada a liminar, cite-se a requerida para, querendo: A) no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, 

desde que pague a integralidade do débito, correspondente às parcelas 

vencidas e vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do § 2º do art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; B) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000330-69.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez c/c 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por DEVAIR PEREIRA DA SILVA em 

face do Instituto Nacional De Seguro Social – INSS, ambos qualificados 

nos autos. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os 
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denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: 

“A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e 

garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, 

para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do 

tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. 

Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo 

seja repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com 

ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. In casu, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. 

Isso porque o autor é portador de esquizofrenia e foi atestado pelo Dr. 

Deibett Ortega da Silva, CRM-5564, no dia 09/03/2019, que o autor está 

inapto ao trabalho, conforme se nota à ID. 29204276. Verifico ainda que o 

benefício foi concedido ao autor anteriormente em 01/09/2010 sendo 

cessado em 01/09/2018, ou seja, o autor recebeu o benefício por 08 (oito) 

anos, levando a crer que necessita do benefício, uma vez que está fora 

do mercado de trabalho há muito tempo. Isto posto, DEFIRO o pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência liminarmente para determinar 

que o INSS restabeleça o beneficio de aposentadoria por invalidez ao 

autor (NB 546.045.397-2), no prazo de 60 (sessenta) dias e promova o 

pagamento do valor correspondente, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de conteúdo 

positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no artigo 330 do CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro a concessão de assistência 

jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do 

CPC. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de 

perícia. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a parte 

requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, 

com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

08h05. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

546.045.397-2, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DE CASTRO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000185-13.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e/ou 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela pretendida, ajuizada por ANA RITA DE CASTRO SENA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados 

nos autos. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada. O Art. 300, do NCPC, autoriza a concessão da tutela 

de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. E, na 

voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: 

"Probabilidade do direito: (...) A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - 
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que é aguela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória". Quanto ao segundo requisito, escrevem que 

"é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do 

processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência 

quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do 

direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). In casu, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano, ao menos no presente momento, 

restaram demonstrados. Isso porque o autor é portador de escoliose, 

lordose, espondiloartrose com sinais de discopatia degenerativa, 

osteofitose, desidratação; bursite subdeltoide e tendinopatia supra 

espinhal e osteartrose e derrame articular, sinovite do cabo longo do 

bíceps; tendionopatia do tendão comum dos flexores; tendiopatia do 4º 

compartimento; condromalacia e alterações degenerativas. Para 

comprovar a incapacidade acostou diversos atestados médicos datados 

de 10/05/2019; 19/05/2019; 24/05/2019 e 15/07/2019 concluindo que o 

autor esteve incapaz. Ademais, verifico que o autor recebeu o benefício 

até 22/05/2019, comprovando, assim, sua qualidade de segurada. Isto 

posto, provadas as condições necessárias para percepção de auxílio 

doença, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência 

liminarmente para determinar que o INSS restabeleça o benefício de 

auxílio-doença ao autor (NB n° 621.324.386-4), no prazo de 60 (sessenta) 

dias, e promova o pagamento do valor correspondente, até cessar a 

incapacidade laborativa, sob pena de incidência de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais). II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada 

a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do 

artigo 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial. Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 08h30min. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

621.324.386-4, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1003271-26.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de aposentadoria rural por idade proposta por Geraldo 

Luiz Dias contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O recebimento da inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 27826452. A autarquia requerida foi citada pelo 

sistema e ofereceu contestação ao id. 28982389 contrapondo-se à 

pretensão autoral. A autora impugnou a peça defensiva ao id. 29563603 

rebatendo as teses defensivas e ratificando os argumentos de sua 

pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. 

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito à serem analisadas. Portanto, dou o feito por saneado, fixando 

como ponto controvertido a demonstração dos requisitos para obtenção 

do benefício. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de 

realização de audiência para comprovação da qualidade de segurado rural 

da parte autora. Assim, defiro a produção de prova testemunhal. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020 às 

16h. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

VALMIR DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO(A))

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME JESUS DE ALMEIDA (REU)

ELISANGELA COSMI CORSINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000366-48.2019.8.11.0010 Vistos, etc. O 

pronunciamento anterior determinou a intimação dos litigantes para 

especificarem as provas que pretendem produzir (id. 28069280). Os 

demandantes pediram a produção de prova oral: depoimento pessoal e 

inquirição de testemunhas (id. 29112593 e 29133204). Pois bem. Diante do 

pedido de ambas as partes, defiro a produção de prova oral e para tanto 

designo audiência de instrução para o dia 26 de março de 2019, às 13h30. 

As partes deverão promover o comparecimento das testemunhas que 

arrolaram à audiência, independente de intimação, nos termos do artigo 

455 do CPC. Observando-se que as partes arrolaram inúmeras 

testemunhas, esclareço que estas deverão ser ao máximo de três para 

cada fato que se pretende provar (artigo 357, § 6º, do CPC); somente será 

admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese 

de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Ainda, intimem-se as partes pessoalmente da solenidade para 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as da pena de confissão em 

caso de não comparecimento, nos termos do artigo 385, § 1º, do CPC. Por 

fim, expeça-se missiva precatória para oitivas das testemunhas 

residentes em outras Comarcas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000827-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMARAL MAIBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000827-20.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de pensão por morte rural proposta por Maria do Amaral Maiberg em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A petição inicial foi recebida ao id. 

19543320. Devidamente citada, a autarquia ofereceu contestação ao id. 

21978258 contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a peça 

defensiva ao id. 29256967 rebatendo as teses defensivas e ratificando os 

termos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Decido. Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de 

Processo Civil, passo a sanear o feito. As partes são legítimas e bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Com efeito, dou o feito por saneado, 

fixando como ponto controvertido a demonstração dos requisitos para 

obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, verifico a 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da qualidade 

de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de prova 

testemunhal, conforme requerido pelo autor em sua peça inaugural. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, às 15h30. Determino o comparecimento pessoal da parte autora 

para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto 

no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação 

desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das 

testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, independente 

de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000090-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000090-80.2020.8.11.0010. AUTOR(A): 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Firmada a competência deste Juízo, 

forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição 

Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do 

mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no 

art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, com fulcro no artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 08h40min. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 
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e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Depois de cumpridas todas as 

determinações retro e estando encartadas aos autos, CITE-SE A 

AUTARQUIA REQUERIDA para responder à presente demanda, 

fazendo-se acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, 

desta forma, a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002799-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTHIANNA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002799-25.2019.8.11.0010. Vistos, etc. O 

requerido comparece aos autos informando o descumprimento da liminar 

que fixou o direito de visitas em favor dele e da menor, requerendo a 

intimação da autora para que cumpra a determinação, bem como a 

aplicação das medidas cabíveis para efetivar o cumprimento da 

determinação (ID. 29412954). Ante o reiterado descumprimento da liminar, 

intime-se novamente a autora para que cumpra o direito de visitas fixados 

em favor da menor e do genitor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais). Ressalto que a criança 

deverá ser entregue a um de seus avós paternos ou à esposa do genitor, 

devendo o encarregado mediar a entrega da menor ao demandado. Ainda, 

dê-se vista dos autos ao MPE para que tome as medidas cabíveis. Por fim, 

CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para o requerido apresentar 

contestação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 02 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FRANCISCO LOPES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE OAB - SP357491 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002692-78.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação indenizatória de danos materiais proposta por Francisco Lopes de 

Arruda e Maria Lucia de Arruda contra ADM do Brasil LTDA, litigantes 

qualificados na peça inaugural. O recebimento da petição inicial e 

concessão da assistência jurídica gratuita aos requerentes deram-se no 

pronunciamento de id. 25423546. A requerida foi citada pelo correio 

conforme AR de id. 27309923. Realizada audiência de conciliação, não 

houve autocomposição entre as partes (id. 27564305). A demandada 

ofereceu contestação ao id. 28505457 apresentando denunciação da lide 

à seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A; requerendo o chamamento 

ao processo de João Ferreira Nunes (condutor do veículo); arguiu a 

conexão com a ação nº 1002000-79.2019.8.11.0010; e contrapôs-se à 

pretensão autoral. Os demandantes impugnaram a contestação ao id. 

29002960 não se opondo à denunciação da lide, mas sim ao chamamento 

do processo e à conexão entre demanda; rebatendo as teses defensivas 

e ratificando os argumentos de sua pretensão. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Verifica-se a conexão 

quando duas ou mais ações possuem pedido ou causa de pedir comum 

(artigo 55, caput, do CPC). Além disso, para que haja causa de pedir 

comum, “basta que um de seus elementos seja coincidente (...) (seja dos 

fatos ou dos fundamentos jurídicos)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 79. Salvador: JusPodivm, 

2016). Em igual sentido: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO – PRELIMINAR NULIDADE 

DA R. SENTENÇA - CONEXÃO COM AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS 

À EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS - EXISTÊNCIA 

DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO ORA 

INTERPOSTA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMDADE PASSIVA – 

ACOLHIDA – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA - DÍVIDA EXIGÍVEL - ATO ILÍCITO NÃO 

COMPROVADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Há conexão quando um dos elementos objetivos 

da ação, qual seja, a causa de pedir - próxima ou remota - for comum em 

processos distintos, contudo, mesmo que a causa de pedir seja idêntica, 

não há de se falar em reunião dos autos se um deles já estiver 

sentenciado, mantendo-se, assim a r. sentença. Os autores não 

comprovaram os fatos constitutivos do seu direito, a teor do disposto no 

art. 373, I, do CPC. (TJMT - N.U 0000351-81.2015.8.11.0028, , SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (grifei). In casu, há causa de 

pedir comum entre as demandas (a presente e a de autos nº 

1002000-79.2019.8.11.0010), pois relacionada ao acidente automobilístico 

envolvendo o carro da requerida e o de Jeferson Alessandro Silva de 

Arruda. Portanto, as demandas devem ser reunidas para decisão conjunta 

no juízo prevento (CPC, artigo 55, § 1º e 58), ou seja, o juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca, considerando que a demanda autos nº 

1002000-79.2019.8.11.0010 foi distribuída antes da presente ação. 

Portanto, reconheço a incidência de conexão no caso e determino a 

remessa dos autos ao juízo da 2º Vara Cível desta Comarca para reunião 

aos autos de nº 1002000-79.2019.8.11.0010 e julgamento em conjunto. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003255-72.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta 
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forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia. Assim, 

em razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, 

nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com 

endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo independente 

de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a 

agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 

08h35min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 335 c/c artigo 183 do 

CPC), com as advertências legais. Após a juntada do laudo, intimem-se as 

partes para se manifestar no prazo legal. Em conformidade com a citada 

Recomendação Conjunta, intime-se o INSS para que junte aos autos o 

processo administrativo de benefício NB 629.958.243-3, bem como 

eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003259-12.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CUSTODIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003259-12.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por idade ajuizada 

por VERA LUCIA CUSTODIO DA SILVA contra Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. A petição inicial 

foi recebida ao id. 28576595. Citada via sistema, a autarquia ofereceu 

contestação ao id. 29127418 arguindo preliminar de afetação da matéria 

pelo STF e contrapondo-se à pretensão autoral. A autora impugnou a peça 

defensiva ao id. 29732276 rebatendo as teses defensivas e ratificando os 

argumentos de sua pretensão. Vieram os autos conclusos. É o que 

merece registro. Decido. Primeiro, em que pese preliminar arguida pela 

autarquia ré, em consulta ao Recurso Extraordinário 870.947, verifico que 

este já foi julgado, de modo que não há mais que se falar em afetação. 

Portanto, afasto a preliminar arguida. Prosseguindo, nos termos do art. 

357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. 

As partes são legítimas e estão bem representadas. Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual presentes. 

Inexistem preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. 

Portanto, dou o feito por saneado, fixando como ponto controvertido a 

demonstração dos requisitos para obtenção do benefício. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para comprovação da qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, 

defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02 de abril de 2020 às 14h00. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. A contar da intimação desta decisão, as partes 

possuem o prazo de 05 (cinco) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, § 4º e 450 do 

CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à audiência ser 

promovido pela parte autora, independente de intimação, nos termos do 

art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002309-03.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002309-03.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade contratual e procedimento administrativo e 

de inexistência de débito c/c indenizatória por dano moral e condenatória 

de repetição de indébito proposta por José Gomes Sobrinho contra 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, litigantes qualificados 

na petição inicial. O recebimento da petição inicial e emenda, a não 

concessão tutela de urgência e concessão de assistência jurídica gratuita 

deram-se no pronunciamento de id. 24576415. A requerida foi citada pelo 

correio, conforme aviso de recebimento de id. 27826731. Realizada 

audiência para conciliação, não houve autocomposição entre as partes 

(id. 26750007). A requerida ofereceu contestação ao id. 28266191 

contrapondo-se à pretensão autoral. O requerente impugnou a peça 
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defensiva ao id. 29278843 rebatendo os argumentos defensivos e 

ratificando os termos de sua pretensão. Os autos vieram conclusos. É o 

que merece registro. Decido. Inversão do ônus da prova: É fato sabido e 

notório que para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos 

legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência. Ressalto 

que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a 

distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento. Desta 

forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar 

os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao réu, os fatos 

obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração 

as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da 

atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio 

à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem 

condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por 

ela invocado. Ademais, in casu, tratando-se a requerida de uma 

fornecedora de serviços, a inversão do ônus da prova é ope legis, 

conforme vemos do julgado do egrégio TJMT e artigo 14, §3º, do CDC, 

abaixo transcritos: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - 

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA 

QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, 

SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a 

seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao 

segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de 

energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a 

aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras 

de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, 

da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, 

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe 

(arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova 

decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a 

comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima/terceiro (N.U 0029294-32.2014.8.11.0000, AI 

29294/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 

14/08/2014) (grifei). 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. [...] §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] 

Desse modo, defiro a inversão do ônus da prova como requerido pela 

autora, eis que deriva da própria lei. Demais atos de saneamento: Assim, 

nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. As partes são legítimas e estão bem 

representadas. Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes. Inexistem preliminares ou prejudiciais de 

mérito a serem analisadas. Com efeito, declaro o feito saneado e verifico 

que não há necessidade de produção de outras provas, sendo assim 

caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Portanto, aguarde-se a preclusão do presente pronunciamento e 

depois tornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de 

março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000102-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EMBARGANTE)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000102-94.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e 

Maria Helena dos Reis Rodrigues contra a execução de título extrajudicial 

p ropos ta  po r  Banco  B radesco  S /A  (au tos  de  n º 

1002484-94.2019.8.11.0010), partes qualificados nos autos. Primeiro, 

certifique-se quanto à tempestividade dos presentes embargos. Caso 

tempestivos, passo ao recebimento da inicial: No tocante à concessão de 

efeito suspensivo aos embargos, verifica-se do artigo 919, § 1º do CPC 

que além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, a 

execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Sobre o assunto, é o entendimento do egrégio TJMT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. Ocorre 

que in casu não há qualquer garantia da execução, havendo até agora 

somente a citação dos executado, pelo que não há o preenchimento de 

todos os requisitos para o acolhimento do pleito. Dessa forma, indefiro o 

pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, recebo os 

Embargos à Execução para discussão nos termos do artigo 915 do CPC. 

Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do inciso I do art. 

920 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000102-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (EMBARGANTE)

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000102-94.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução opostos por Eurípedes de Bassnuf Rodrigues e 

Maria Helena dos Reis Rodrigues contra a execução de título extrajudicial 

p ropos ta  po r  Banco  B radesco  S /A  (au tos  de  n º 

1002484-94.2019.8.11.0010), partes qualificados nos autos. Primeiro, 

certifique-se quanto à tempestividade dos presentes embargos. Caso 

tempestivos, passo ao recebimento da inicial: No tocante à concessão de 

efeito suspensivo aos embargos, verifica-se do artigo 919, § 1º do CPC 

que além dos requisitos para a concessão de tutela provisória, a 

execução deve estar garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes. Sobre o assunto, é o entendimento do egrégio TJMT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARÇOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – BENS OFERTADOS EM PENHORA 

INSUFICIENTES À GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os “embargos do 

executado não terão efeito suspensivo” (CPC/15, art. 919, “caput”), mas 

tal regra poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1º 

do mesmo artigo, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 
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efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (AI 101570/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017). Negritei. Ocorre 

que in casu não há qualquer garantia da execução, havendo até agora 

somente a citação dos executado, pelo que não há o preenchimento de 

todos os requisitos para o acolhimento do pleito. Dessa forma, indefiro o 

pedido de concessão de efeito suspensivo. De outra banda, recebo os 

Embargos à Execução para discussão nos termos do artigo 915 do CPC. 

Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do inciso I do art. 

920 do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000498-08.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEGASPERY & DEGASPERY LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA OAB - MT0006722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENERGISA SOLUCOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES BRAGA OAB - MG107471 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000498-08.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Diante das 

diligências infrutíferas para tentar localizar o paradeiro da requerida RC 

TECH SERVICE EIRELI EPP, inclusive mediante requisição de informações 

sobre o endereço pelo juízo, e com fulcro no artigo 256, inciso II e § 3º, do 

CPC, defiro a citação por edital da parte com prazo de 20 (vinte) dias. Em 

caso de decurso do prazo, desde já nomeio a Defensoria Pública para 

atuar como curadora especial, conforme preceitua o art. 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000489-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000489-12.2020.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação rescisória de contrato c/c declaratória de inexistência de débito, 

condenatória de repetição de indébito e indenizatória por dano moral 

proposta por Otaviano Gonçalves contra Crefisa S/A Crédito 

Financiamento e Investimento, litigantes qualificados na petição inicial. O 

autor diz que contratou empréstimo no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais) com a requerida em janeiro de 2017 para pagamento de 12 (doze) 

parcelas mensais de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); afirma que 

mesmo após o fim de todas as parcelas a requerida continuou a debitar os 

valores de sua conta; aduz também que consta no site da requerida 

informação de que ele não pagou o empréstimo e ainda é devedor da 

quantia de R$ 3.019,81 (três mil e dezenove reais e oitenta e um 

centavos). Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão 

dos descontos em conta. Decido. I – Antecipação de tutela: O Art. 300, do 

CPC, autoriza a concessão da tutela de urgência quando “houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. E, na voz de Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aguela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória". 

Quanto ao segundo requisito, escrevem que "é preciso ler as expressões 

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao 

perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode 

comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 312/313). Portanto, prova que deve ser suficiente a permitir um juízo de 

convencimento da veracidade das alegações que fundamentam o pedido, 

a ensejar o provimento requerido. A propósito, desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, “verbis”: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao Art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva”. Pois bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto denoto 

a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito 

vindicado. Isto porque o requerente afirma que não possui a cópia do 

instrumento de empréstimo e nem acostou outros documentos que 

pudessem demonstrar os termos do negócio jurídico entabulado. Destarte, 

não é possível visualizar em sede de cognição sumária se há incorreção 

nos descontos realizados em conta do requerente. Além disso, também há 

a possibilidade de existência de múltiplos empréstimos, o que não permite 

concluir pela presença de indícios da probabilidade do direito do autor, 

estando assim ausente o fumus boni iuris. Portanto, ausente requisito legal 

e sabendo da necessidade de presença cumulativa, indefiro a tutela de 

urgência pedida. II – Recebimento da inicial: Processe-se em segredo de 

justiça, conforme determina o art. 189, inciso II, do CPC. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial. Defiro o pedido de concessão do pedido de gratuidade de 

justiça com fundamento no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do 

CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência 

conciliatória. Consigne-se no mandado que o não comparecimento 

injustificado da autora ou da ré à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa nos termos do 

artigo 334, §8º, do CPC. Havendo desinteresse pela ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). Cite-se a parte ré pelo 

correio, com AR/MP (artigos 246, inciso I e 247, caput, ambos do CPC), 

para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel (artigo 344 do 

CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a 

resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme os artigos 350 e 351 do CPC, 
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podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001085-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FRANCISCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1001085-30.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Rafael 

Francisco Maforte, menor representando pela genitora Andrea Maforte 

Silva, contra de Antonio Rubens Francisco, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Sobreveio informação da realização de acordo 

entre as partes em outro feito, porém abrangendo a presente execução 

(id. 29431487). Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

Fundamento e decido. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a 

quaisquer das partes, restando-me apenas homologar o ajuste. Ante o 

exposto, homologo o acordo entabulado entre as partes. Em 

consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral das obrigações, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo de cumprimento das 

obrigações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para extinção – no caso de não manifestação da exequente, 

advirto que o silêncio implicará em reconhecimento do cumprimento das 

obrigações contraídas pelo executado. Por fim, diante da verba alimentar 

cingida na lide, defiro o pedido de levantamento de id. 29431454, devendo 

ser expedido alvará para tanto. Ciência à DPE e ao MPE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001071-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PEREIRA (INVENTARIADO)

JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR (REQUERIDO)

GELIDA CARLA PEREIRA (REQUERIDO)

NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - 031.336.371-42 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001071-46.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de inventário dos bens deixados pelo extinto José Carlos Pereira 

proposto por Ivonete Pereira do Nascimento, Natália Pereira do 

Nascimento, José Carlos Pereira Junior e Gelida Carla Pereira e 

processado sob rito do arrolamento sumaríssimo. O recebimento da inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 20726644, nomeando-se a requerente 

Ivonete como inventariante. Juntadas as autos certidões negativas de 

débitos frente às Fazendas Públicas; GIA-ITCMD e declaração de isenção 

de valores do imposto; e plano de partilha (id. 22487521, 22487522, 

26212361, 28214816, 28214817 e 29285468). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Restou demonstrada de forma patente 

nos autos a qualidade de sucessores dos requerentes (cônjuge superstite 

e descendentes), bem como a legitimidade para pleitear a abertura do 

inventário. Nota-se, ainda, que foram acostadas aos autos as certidões 

negativas de testamento e da Fazenda Pública Municipal, Estadual e 

Federal, bem como demonstrado que os requerentes são isenta do 

recolhimento do ITCMD. É de se observar que pelo disposto no art. 662, § 

2º do Código de Processo Civil, não há necessidade da prévia consulta ao 

órgão Fazendário, uma vez que não serão conhecidas ou apreciadas no 

processo de arrolamento as questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Assim, outro 

caminho não há senão a homologação do plano de partilha apresentado. 

Diante do exposto, homologo a partilha apresentada, relativamente aos 

bens deixados pelo falecido José Carlos Pereira, atribuindo aos herdeiros 

seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens/direitos descritos 

nos autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

Fazenda Pública Estadual da sentença ora proferida, para os fins do § 2º 

do artigo 659 do CPC. Transitada em julgado a sentença e cumprida a 

determinação anterior sem oposição da Fazenda Pública Estadual, 

expeçam-se os respectivos formais de partilha em favor dos herdeiros. 

Após, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Sem custas 

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

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1002489-19.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Jose Canuto contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, qualificados na inicial. O recebimento da petição inicial 

deu-se no pronunciamento de id. 25978615, oportunidade em que também 

concedida a assistência jurídica gratuita ao requerente. Citado pelo 

sistema, o INSS ofereceu contestação em que não arguiu questões 

prévias e contrapôs-se à pretensão autoral (id. 26766368). O requerente 

impugnou a peça defensiva rebatendo as teses do requerido e ratificando 

os termos de sua pretensão (id. 27316124). Saneado e organizado o 

processo, deferiu-se a produção de prova testemunhal, determinando-se 

a colheita de depoimento pessoal do autor (id. 28038069). Realizada 

audiência instrutória, ouviu-se a autora e suas testemunhas e a 

demandante apresentou alegações finais remissivas à inicial (id. 

29201512). O requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao 

ato processual e tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, 

o direito de ofertar alegações finais. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A parte autora alega que exerceu 

atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, razão pela qual 

pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por idade 

rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, 

contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) 

idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, 

mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e 

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

período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada 

é de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não 

ser para o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade 

rural antes de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição 
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prevista no art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 

10.666/2003 (“na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da 

qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse 

benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do 

requerimento do benefício”) não se aplica à aposentadoria por idade rural, 

em que não há, normalmente, tempo de contribuição, mas simples 

exercício de atividade rural por período equivalente à carência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de 

que para caracterizar o devido atendimento à condição de implementação 

da carência, deve o autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, 

bem como a permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 

8.213/91” (STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não 

obstante a dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação 

da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é 

certo que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, 

exercia atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao 

benefício, ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito 

ao benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste 

sentido é a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à 

carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o 

art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

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

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, 

ao mês em que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser 

comprovada mediante pelo menos início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da 

LBPS (“a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] 

só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que 

“a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. 

Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar 

amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). Aplicando-se o exposto ao caso concreto, tem-se que a 

idade mínima legal foi alcança, visto que a parte autora nasceu em 

05/11/1958 de modo que possuía 60 anos na data do requerimento 

administrativo (02/05/2019). Considerando que a idade mínima foi atingida 

em 05/11/2018, o autor deveria comprovar o exercício de atividade rural 

nos 180 (cento e oitenta) meses que antecederam o implemento do 

requisito etário ou o requerimento administrativo, ainda que de forma 

descontínua, nos termos do art. 25, II c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A 

fim de comprovar o exercício de atividade rural no período equivalente à 

carência (05/11/2003 a 05/11/2018), apresentou sua certidão de 

casamento e CTPS. Além disso, durante a fase instrutória o requerente 

afirmou em juízo que trabalhou boa parte de sua vida na lavoura, no sítio 

de seus pais em Juscimeira – MT. Posteriormente, passou a trabalhar na 

Usina como cortador de cana de carteira assinada; alegou também que 

sempre morou na cidade, em São Pedro da Cipa - MT. Informou, ainda, que 

nos últimos 15 anos trabalhou, no período em que não esteve empregado 

na usina plantou alguns produtos por conta própria. Por sua vez, a 

testemunha do autor Henrique Joaquim dos Santos afirmou que conhece o 

autor em 1970, informando que este sempre laborou na Usina, onde ele 

plantava, cortava e carregava a cana. No mesmo sentido foi o depoimento 

da testemunha do autor José Ribeiro da Silva. Examinando tais provas 

tenho que a pretensão autoral mostra improcedente, inexistindo início de 

prova material acerca do regime de economia familiar. Explico. O segurado 

especial da Previdência Social é aquele que se enquadra no artigo 11, 

inciso VII, da Lei nº 8.213/91, ou seja, trata-se da “pessoa física residente 

no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de terceiros”, sendo o regime de economia familiar caracterizado 

pela “atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável 

à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 

familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, 

sem a utilização de empregados permanentes”. Ocorre que a CTPS do 
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requerente demonstra que no período de carência trabalhou diversas 

vezes como empregado, enquadrando-se, portanto, não como segurado 

especial, mas sim como segurado obrigatório como empregado, como se 

denota no artigo 11, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.213/91: Art. 11. São 

segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas 

físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de natureza 

urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 

[...] (grifei). Destaco que nos vínculos presentes na CTPS do autor tanto o 

empregado (requerente) quanto o empregador eram obrigados a 

contribuírem para a Previdência Social, podendo o empregado futuramente 

aposentar-se por idade ou contribuição comprovando o preenchimento 

dos requisitos legais. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. 

EMPREGADO RURAL. SÚMULA 149 DO STJ. 1. Se a parte autora não 

comprovou o exercício da sua atividade rurícola em regime de economia 

familiar, não faz jus à concessão do benefício da aposentadoria rural por 

idade. 2. Nos termos do enunciado nº 149 da Súmula do STJ, não é 

admitida prova exclusivamente testemunhal para comprovação da 

atividade rurícola. 3. Caso em que a parte autora não pode ser 

considerada como segurada especial, pois se trata de empregado rural, 

com vínculo empregatício anotado em CTPS, não fazendo jus à obtenção 

do benefício previdenciário. (TRF4, AC 5018434-12.2019.4.04.9999, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MARCOS JOSEGREI DA 

SILVA, juntado aos autos em 05/12/2019) (grifei). Lado outro, o 

documento trazido pelo requerente é extemporâneo, considerando que se 

trata de sua certidão de casamento datada de 05/07/1980. Aliás, as 

próprias declarações colhidas em juízo e alhures destacadas evidenciam 

que o requerente habitualmente trabalhava como empregado rural e não 

como trabalhador rural em regime de economia familiar. Sendo assim, não 

demonstrado o exercício de labor rural em economia familiar pelo período 

de carência necessário, a improcedência do pedido é medida que se 

impõe. Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto 

o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Consequentemente, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 

10% sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil), 

sendo que a exigibilidade ficará suspensa, conforme art. 98, §§ 2º e 3º, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON HENRIQUE MORAES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000250-08.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

Maycon Henrique Moraes Rodrigues contra Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, devidamente qualificados nos autos. Antes 

mesmo do recebimento da inicial, o requerente pediu a desistência da 

demanda (id. 29392046). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Diante do pedido de desistência formulado, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo a 

desistência da ação e julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado determino arquivamento do presente feito com as 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. 

Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, considerando 

que a triangularização processual não fora formada. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002917-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALMENDES RUAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1002917-98.2019.8.11.0010 S E N T E N Ç A Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Rural por Idade 

ajuizada por ALMENDES RUAS DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, que é 

segurado especial da Previdência como trabalhador rural, eis que laborou 

por vários anos na lavoura, requerendo a sua aposentadoria por idade, 

para receber o quantum relativo a um salário mínimo a que teria direito, já 

que na seara administrativa seu pleito foi indeferido. Com a inicial vieram 

os documentos. Recebida a inicial, fora deferido o pedido de justiça 

gratuita, bem como determinada a citação do requerido (ID. 26310389). 

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação, trazendo ainda o 

CNIS do autor (ID. 26786466). Impulsionado o feito à parte autora, a mesma 

apresentou impugnação à contestação, pugnando pela procedência do 

pedido inicial (ID. 27161496). O feito foi saneado à ID. 27970935, sendo 

fixado os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e 

julgamento na oportunidade. A solenidade fora realizada, conforme termo 

de audiência acostado à ID. 29200351. O requerido, mesmo ciente da 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. A parte autora alega que exerceu atividade rural por tempo 

superior ao legalmente exigido, razão pela qual pleiteia seja o INSS 

condenado a conceder-lhe aposentadoria por idade rural no valor de 01 

(um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a concessão de 

aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, contribuinte 

individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) idade de 60 

(sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, mulher (art. 201, 

§ 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e b) efetivo 

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

imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

(art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada é de 180 

(cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não ser para 

o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade rural antes 

de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição prevista no 

art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 10.666/2003 (“na 

hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado 

não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o 

segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente 

ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício”) 

não se aplica à aposentadoria por idade rural, em que não há, 

normalmente, tempo de contribuição, mas simples exercício de atividade 

rural por período equivalente à carência. Nesse sentido o Superior Tribunal 

de Justiça “firmou entendimento no sentido de que para caracterizar o 

devido atendimento à condição de implementação da carência, deve o 

autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, bem como a 

permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 8.213/91” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não obstante a 

dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação da 

atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é certo 

que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, exercia 

atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao benefício, 

ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito ao 

benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste sentido é 

a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve 

ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o art. 51, § 1º 
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do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de 

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

anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em 

que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser comprovada 

mediante pelo menos início de prova material, não sendo admitida prova 

exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior 

ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da LBPS (“a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] só 

produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”). A 

Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. Dessa 

forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar amparada em 

início de prova material, entendendo-se como tal o documento 

contemporâneo ao período de labor que se pretende comprovar e que 

faça alguma referência à profissão ou à atividade a que se dedicava o 

interessado, ainda que não se refira à integralidade do período a ser 

comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que “para fins de 

comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser 

contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior Tribunal de 

Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, tanto do 

período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao mais 

recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 

por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que o autor nasceu em 03/03/1958, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 23/01/2019, já era maior de 60 (sessenta) 

anos. Considerando que a idade mínima foi atingida em 03.03.2018, o autor 

deveria comprovar o exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) 

meses que antecederam o implemento o requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, apresentou cópia dos 

seguintes documentos: a) Certidão de casamento datada de 24/09/1981, 

onde consta como lavrador, a profissão do autor; b) Contrato de compra e 

venda de imóvel rural, de 25 hectares, datado de 10/08/2009; c) Notas 

fiscais de produtos agrícolas, datadas 2012, sendo eles: Sal (25kg), terra 

cortril Spray, suplemento tech 87SOSIL 30kg e Newmast 100ml. Realizada 

audiência de instrução, o requerente afirmou que trabalha num sítio de 25 

hectares há 08 anos, onde planta arroz, feijão, milho, cria vacas, produz 

queijo, sem uso de maquinários e funcionários. Relatou que trabalhou por 

03 (três) meses no município de Jaciara e 06 (seis) meses no Estado de 

Mato Grosso, em virtude da necessidade que passou no campo. A 

testemunha Lindoval Natálio da Silva disse que conhece o demandante há 

30 anos, no sítio Campo Alegre e posteriormente passou a residir no 

“GPA”, onde planta arroz, feijão, milho, cria porco, galinha, gado, produz 

queijo. Por fim, ressaltou que o autor não utiliza maquinários e 

empregados. A testemunha Antônio Francisco Sobrinho disse que 

conhece o autor há 45 anos, na fazenda “Capim Branco”, posteriormente 

se mudou para um sítio cujo nome não se recorda, atualmente está em um 

sítio no “GPA”, onde planta arroz, feijão, milho, cria galinha e porco. 

Salientou, finalmente, que o autor não possui maquinários, trabalha apenas 

com sua esposa, e é do sítio que advém o necessário para a subsistência 

da família dele. Ademais, observo que os documentos apresentados pela 

parte autora podem ser considerados início de prova material do exercício 

de atividade rural no período equivalente à carência, o que restou 

suficientemente corroborado pela prova oral colhida em audiência, não 

obstante algumas imprecisões, que são compreensíveis por se tratar de 

período distante no tempo. Desta forma, havendo início razoável de prova 

material corroborada pelo prova testemunhal, reputo como comprovado o 

exercício de atividade rural pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016), 

com renda mensal correspondente a 01 (um) salário mínimo. Ante o 

exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

ALMENDES RUAS DA SILVA para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 23/01/2019) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 02/03/2020). CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento 

das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento 

administrativo e a data da presente sentença. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 
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DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre 

o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). Por fim, 

imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente 

sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de 

meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que 

representam uma grande parte do volume processual, em virtude da 

Comarca não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela 

qual as sentenças são ilíquidas. Assim em uma análise superficial, DEIXO 

de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 3° do art. 496 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações 

de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003365-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1003365-71.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação de percepção de benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez c/c pedido de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c pedido de tutela antecipada proposta por MARIA ZÉLIA 

DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

já qualificados na petição inicial. Verificando-se a aparência de 

litispendência entre o feito em tela e a demanda de autos nº 

1002003-37.2019.4.01.3602, em trâmite perante a 2ª Vara Federal de 

Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, 

oportunizou-se à autora prestar esclarecimentos sobre a situação (id. 

28199304). A demandante, então, afirmou que pugnou pela desistência 

nos autos que tramitam na 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e 

Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, todavia, não comprovou o 

peticionamento naqueles autos. Voltaram-me os autos. Pois bem. 

Distribuída a demanda, verifico que a presente ação contém partes já 

presentes na ação de nº 1002003-37.2019.4.01.3602, assim como a 

mesma causa de pedir, caracterizando assim o fenômeno processual 

denominado litispendência, conforme preceitua o art. 337, § 1º, § 2º e § 3º 

do CPC, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito, 

conforme preceitua o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Ademais, ressalto que a demanda de nº 1002003-37.2019.4.01.3602 foi 

distribuída anteriormente na 2ª Vara Federal de Juizado Especial Cível e 

Criminal da SSJ de Rondonópolis-MT, não sendo possível que o Poder 

Judiciário se manifeste duplamente sobre o mesmo litígio. Sobre a 

litispendência, leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a litispendência quando 

se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são 

idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo 

pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento 

em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora 

anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito (CPC 267 V).” (Código de Processo Civil 

Comentado, 6ª edição, RT, p. 655). Também leciona Humberto Theodoro 

Júnior: “Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja 

objeto de mais de um processo simultaneamente (…). Demonstrada, pois, 

a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a 

identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, 

o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito.” (Curso de 

Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, vol.I, 38 ed., 2002, p. 

281). Ressalto que embora a autora alegue que pugnou pela desistência 

no outro processo, verifico, através de consulta processual realizada no 

PJE do TRF1, que o ultimo andamento do processo foi a designação de 

perícia, em 27/02/2020. Saliento, ainda, que não é possível visualizar o 

inteiro teor dos autos, e pelos andamentos existentes não vislumbrei 

qualquer peticionamento da autora após a distribuição da ação. Ante ao 

exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos 

artigo 485, V e § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, visto que a triangularização processual não fora formada. 

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001746-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISALINA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001746-09.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Concessão de Auxílio-Doença E/Ou 

Conversão em Aposentadoria por Invalidez proposta por Isalina Maria de 

Almeida contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, partes 

qualificadas na petição inicial. O recebimento da inicial deu-se no 

pronunciamento de id. 24555212, onde também concedida assistência 

jurídica gratuita, bem como a concessão de tutela antecipada e 

determinada a realização de perícia. Citado pelo sistema, o INSS ofereceu 

contestação ao id. 24741725 contrapondo-se à pretensão autoral. A 

requerente impugnou a peça defensiva ao id. 25403792, onde reafirmou 

pela procedência do pedido inicial. A perícia foi realizada conforme laudo 

pericial acostado ao id. 28064342 com conclusão de incapacidade 

laborativa total e temporária durante 01 (um) ano. Instados a se 

manifestarem, o INSS apresentou proposta de acordo, rejeitada pela 

autora, que pugnou pelo afastamento do laudo, considerando a 

incapacidade da autora total e permanente e, consequentemente, seja 

procedente o pedido de conversão do auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez (ID. 28495713 e 29559825). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Passo a julgar antecipadamente o pedido 

nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. A concessão do benefício da 

aposentadoria por invalidez demanda os seguintes requisitos - artigos 42 

e 26, inciso II, ambos da Lei nº 8.213/91 -: a) A qualidade de segurado; b) 

O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, dispensada nos 

casos de acidente de qualquer natureza ou causa, de doença profissional 

ou do trabalho e de acometimento de alguma das doenças especificadas 

no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A incapacidade total e permanente do 

segurado, sendo inviável a sua reabilitação para o exercício da mesma ou 

de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que não 

se trate de doença ou lesão preexistente à filiação, salvo quando a 

incapacidade sobrevier em razão da progressão ou agravamento de tal 

doença ou lesão. Por sua vez, o benefício do auxílio-doença exige os 

seguintes requisitos - artigos 59 e 26, inciso II, da Lei nº 8.213/91 -: a) A 

qualidade de segurado; b) O cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, dispensada nos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa, de doença profissional ou do trabalho e de acometimento de 

alguma das doenças especificadas no artigo 151 da Lei nº 8.213/91; c) A 

incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual do segurado 

por mais de 15 dias; d) Que não se trate de doença ou lesão preexistente 

à filiação, salvo quando a incapacidade sobrevier em razão da progressão 

ou agravamento de tal doença ou lesão. Tratando-se de causa que 

envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa 

constatou-se a necessidade de realização de perícia médica para aferir 

com isenção, imparcialidade e equidistância das partes a real condição do 

segurado para o trabalho, haja vista a contradição entre as alegações das 

partes envolvidas, uma afirmando a existência da incapacidade e a outra 
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emitindo parecer contrário à pretensão deduzida em nível administrativo. 

Sendo assim, determinou-se a realização de perícia médica para a 

produção da prova técnica fundamental ao deslinde da controvérsia, 

objetivando a melhor formação do juízo de convencimento quanto aos 

fatos a comprovar. A qualidade de segurado do autor e a carência exigida 

para concessão dos benefícios não foram alvos de controvérsia no feito, 

ainda assim destaco que o extrato dele no CNIS demonstra que verteu 

contribuições como segurado facultativo de 01/11/2018 à 30/09/2019, bem 

como recebeu auxílio doença de 15/03/2019 à 26/05/2019, pelo que na 

data do requerimento administrativo (28/06/2019) mantinha a qualidade de 

segurado da Previdência Social e o cumpria o requisito da carência, que 

neste caso é de 12 contribuições. Além disso, realizada perícia médica 

com a requerente constatou-se que há incapacidade laborativa total e 

temporária por 01 (um) ano. Aliás, a perita respondeu de forma clara os 

quesitos apresentados, sendo estes conclusivos, razão pela qual o laudo 

deve ser homologado. Além disso, trata-se de profissional de confiança 

do juízo, tendo realizado diversas perícias em outros feitos, não havendo 

nada que a inquine. Portanto, homologo o laudo pericial de id. 28064342. 

Desta forma, não havendo incapacidade permanente não há que se falar 

em aposentadoria por invalidez, porém, sendo ela total e temporária, a 

autora faz jus ao benefício de auxílio-doença. O benefício em tela deverá 

ser concedido pelo prazo de 01 (um) ano a contar da data da perícia 

(DCB: 18/12/2020), ocasião em que INSS deverá submeter a parte autora 

a exames médico-periciais a fim de constatar a necessidade de 

prorrogação do benefício. De igual modo, fica a parte autora obrigada a 

submeter-se a exames médico-periciais quando determinado pelo INSS. 

Afigura-se pertinente registrar que o INSS pode revogar o benefício a 

qualquer momento, caso não sejam atendidas as exigências legais, 

devendo-se entender como termo final a total reabilitação do segurado, 

caso contrário, até sua conversão em aposentadoria por invalidez. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão autoral para condenar o requerido 

a restabelecer benefício de auxílio-doença (NB: 627.145.481-3) à parte 

autora desde a data da cessação do benefício (DIB 26/05/2019), com data 

de início do pagamento no dia desta sentença (DIP 02/03/2020) e data de 

cessação do benefício no prazo de 01 (um) ano contado da data da 

perícia (DCB: 18/12/2020), com a observância de que houve a concessão 

da tutela antecipada à ID. 24555212. Assim, condeno o INSS ao 

pagamento das parcelas pretéritas, observando-se eventual prescrição 

quinquenal. Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC. Observe-se que os valores 

deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a 

data em que seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 

870.947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 

DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º 

- F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 

dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas). Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, §3º, artigo 

496, do CPC. Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de 

praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001173-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001173-68.2019.8.11.0010. Vistos. Considerando que a parte 

autora, posteriormente a decisão que manteve a audiência de conciliação, 

também manifestou pela não realização da referida solenidade, cancelo-a, 

nos termos do art. 334, §4º, inciso I do CPC. Por conseguinte, o requerido 

Eurico deverá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

ser contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

solenidade, qual seja, 19 de fevereiro de 2020 (Id. 29419643), nos termos 

do art. 335, inciso II do CPC. Apresentada a resposta, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Intimem-se. 

Comunique-se o CEJUSC quanto ao cancelamento da audiência. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001173-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001173-68.2019.8.11.0010. Vistos. Considerando que a parte 

autora, posteriormente a decisão que manteve a audiência de conciliação, 

também manifestou pela não realização da referida solenidade, cancelo-a, 

nos termos do art. 334, §4º, inciso I do CPC. Por conseguinte, o requerido 

Eurico deverá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

ser contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

solenidade, qual seja, 19 de fevereiro de 2020 (Id. 29419643), nos termos 

do art. 335, inciso II do CPC. Apresentada a resposta, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Intimem-se. 

Comunique-se o CEJUSC quanto ao cancelamento da audiência. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000290-87.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BARBOSA DA SILVA FRANCO (EMBARGANTE)

LUIZ MIGUEL FRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO RATTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000290-87.2020.8.11.0010. Vistos. 

Compulsando os autos, denota-se que os embargantes pugnaram pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, todavia não colacionaram 

qualquer documento que comprove a hipossuficiência alegada na exordial. 

Frise-se que não há, sequer, a declaração de hipossuficiência, nos 

termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, Sendo assim, 

considerando a falta de elementos mínimos para a análise do pedido de 

gratuidade, intimem-se os embargantes para juntarem ao feito os 

documentos que comprovem a hipossuficiência financeira, como por 

exemplo, declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, 

extratos bancários dos últimos 03 (três) meses, CTPS e outros, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado (art. 

99, §2º do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001169-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo nº 1001169-65.2018.811.0010 REQUERENTE: ELIAS 

DO PRADO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Ante a ausência de manifestação do INSS, homologo os 

cálculos apresentados pelo exequente (id. 19880156). Expeça-se ofício 

requisitório de requisição de pequeno Valor - RPV, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do 

cálculo, tendo em vista que quando da requisição de pequeno valor, o 

Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos 

desde a última atualização até a data da transferência dos valores, 

afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária. Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as 

informações nos termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 

de 18/04/2012, informando o depósito dos valores devidos, proceda à 

senhora gestora, com os procedimentos necessários para a liberação do 

ALVARÁ para levantamento dos valores depositados. Após, efetuado o 

levantamento dos valores, remetam-se os autos ao arquivo com as 

anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 

2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002473-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JACOB CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002473-02.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

REGINALDO JACOB CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos ETc, 

Reginaldo Jacob Carvalho ajuizou Ação de Cobrança em face da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Audiência conciliatória realizada à ref. 17856928, 

contudo, infrutífera. À ref. 80 a requerida apresenta contestação, 

invocando as preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação. Em 

réplica, o autor pede a rejeição das teses (ref. 18235202). Passo a 

apreciar as matérias preliminares arguidas em defesa pela demandada. De 

proêmio, determino a retificação da autuação para que conste a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A no polo passivo da 

demanda, conforme requerido. Deixo de analisar a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de documento indispensável à propositura da ação – 

boletim de ocorrência policial – tendo em vista que o documento já foi 

acostado à réplica (ref. 18235968). Rejeito, ainda, a impugnação da 

assinatura do autor, tendo em vista que não visualizei “diferença gritante” 

entre as grafias, conforme alegado pela ré. 01. Da falta de interesse de 

agir – ausência de requerimento administrativo. Não prospera a tese 

suscitada pela requerida, concernente à ausência de interesse 

processual da parte requerente, pelo fato de não existir qualquer pedido 

administrativo almejando o recebimento da indenização securitária. Com 

efeito, em respeito ao princípio da constitucional da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), inexiste a 

obrigatoriedade de promover-se o prévio exaurimento da instância 

administrativa para que a parte interessada possa desfrutar, na sua 

plenitude, do acesso ao Poder Judiciário. A demonstração do prévio 

esgotamento da esfera administrativa para a concessão da indenização 

do seguro DPVAT não se consolida como condição indispensável para a 

configuração do interesse de agir, o qual se tem como perfeitamente 

implementado diante da resistência oferecida pela parte requerida à 

pretensão deduzida pelo requerente. O pedido administrativo tem apenas o 

condão de suspender o prazo prescricional enquanto a seguradora 

analisa a comunicação do sinistro realizada pelo segurado como 

imperativo da boa-fé e lealdade contratual, não se constituindo 

pressuposto ou condição de admissibilidade para a propositura da 

presente ação. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RAZÕES DISSOCIADAS 

DO RECURSO – PRELIMINAR AFASTADA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA 

EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA 

INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA PELA 

CONTESTAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO 

– APLICAÇÃO DA SUMULA N.º 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE 

NÃO PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 

“[...]I. Exigir a comprovação de prévio requerimento na via administrativa 

para, só então, reconhecer a existência de pretensão resistida, é medida 

que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. II. A ação ordinária 

em que se busca o pagamento de seguro obrigatório por invalidez não se 

enquadra no RE nº 631240 do STF, a impor ao segurado o 

excepcionalíssimo entendimento de que o interesse de agir só se 

vislumbra com o prévio requerimento administrativo. (...) NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017) Rejeito, portanto, a preliminar. 02. Da 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo - comprovante de residência em nome de terceiro A 

tese suscitada também não merece guarida, uma vez que, embora o autor 

tenha trazido comprovante de endereço em nome de terceiro, há vários 

prontuários médicos nos autos que apontam seu endereço como “Rua 

Baituba, Vila Santo Antônio, Jaciara”. Preenchida, portando, a regra de 

competência prevista no art. 53, V, do CPC. Desta feita, rejeito a preliminar. 

Verifico, todavia, que a parte requerida na contestação postulou produção 

de prova pericial no sentido de atestar se há invalidez permanente total ou 

parcial por parte do requerente em relação ao acidente, apresentando 

seus quesitos. Com efeito, no caso sub judice a prova pericial se mostra 

imprescindível para o deslinde da controvérsia, qual seja, a demonstração 

da invalidez permanente total ou parcial do requerente com a perda, 

redução ou impotência funcional de um membro ou órgão, em virtude da 

lesão física causada pelo acidente, razão pela qual defiro o pedido. Assim, 

NOMEIO PERITA NOS AUTOS A médicA Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua Gago Coutinho, 

n° 519, Bairro Araés, CEP: 78005-730, Cuiabá/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do 

CPC). Determino que a Senhora Perita nomeada apresente no prazo de 10 

(dez) dias os honorários periciais. Com os honorários, intime-se a parte 

demandada para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto ao valor 

indicado pelo médico perito, sob pena de tácita concordância. Não 

havendo objeção, intime-se a requerida para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito integral dos honorários periciais, sob pena de 

preclusão. Faculto às partes desde já, nos termos do art. 465 § 1º inciso I 

e II do Código de Processo Civil, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos e apresentar quesitos. Com o depósito dos honorários periciais, 

intime-se a expert para que indique a conta bancária para a transferência 

de 50% (cinquenta por cento) da verba, iniciando imediatamente os 

trabalhos, levantando-se o restante na conclusão da perícia. Na intimação 

da Sra. Perita encaminhe-se cópia da petição inicial e dos documentos que 

a acompanham, bem como da contestação. Fixo o prazo máximo para a 

entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a contar do início dos 

trabalhos. Entregue o Laudo Pericial, intimem-se as partes para que entrem 

em contato com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão 
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oferecer seus pareceres no prazo de 15 (trinta) dias, sob pena de 

preclusão (artigo 477, § 1º, do NCPC). As partes ficam responsáveis em 

informar aos seus assistentes técnicos a data do início dos trabalhos 

periciais, bem como o dia da entrega do laudo e de suas manifestações. 

Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão 

retornar conclusos para as determinações pertinentes. Intime-se o 

requerente para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar seus quesitos 

(art. 465, § 1º, inciso III do CPC), sob pena de preclusão. Fixo como ponto 

controvertido: a comprovação da lesão sofrida pelo requerente, bem como 

sua extensão. A atividade probatória deverá recair sobre os fatos 

alegados na inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova 

previsto no art. 373, incisos I e II, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 13 de junho de 2019 Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002338-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA INEZ BOTTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI OAB - RS48520-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO TADEU KONIG (REQUERIDO)

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT17162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002338-87.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: ONDINA INEZ BOTTON REQUERIDO: HUGO TADEU KONIG, 

CELMA MARIA CORREA DA COSTA KONIG Considerando a existência de 

divergências quanto ao cumprimento ou não da determinação prolatada 

por este Juízo, determino que o nobre Oficial de Justiça lavre auto de 

constatação in loco para aferir o fiel cumprimento das determinações 

emanadas pelo Juízo, no prazo de cinco dias. Com a juntada aos autos do 

auto de constatação, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se com 

urgência. JACIARA, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000328-02.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID AUGUSTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000328-02.2020.8.11.0010 Requerente: David 

Augusto de Souza Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de restabelecimento de aposentadoria por 

invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por David Augusto de 

Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, narra o autor que teve o benefício de 

aposentadoria por invalidez cessado indevidamente. Aduz que seu direito 

foi reconhecido na ação que tramitou na Justiça Federal de 

Rondonópolis/MT. Afirma que a sentença reconheceu a incapacidade 

laboral do autor, tendo o médico perito atestado que o requerente teve a 

amputação de 1/3 médio do fêmur esquerdo, em decorrência de acidente. 

Além de fratura no úmero esquerdo e antebraço esquerdo (CID T93, T92 e 

T136) e concluiu ainda que o requerente encontrava-se total e 

permanentemente incapacitado para o trabalho, sem expectativa de 

recuperação. O autor narra que está incapacitado há aproximadamente 17 

(dezessete) anos e recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez 

por mais de 8 (oito) anos. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

que o benefício seja imediatamente restabelecido. É o relatório. Passo a 

decidir. Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. Dispõe 

o art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie 

Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

na obra: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória”. (Pag. 782, Revistas dos Tribunais). (negritei). Ainda 

discorrente sobre a tutela de urgência: A cognição é sempre sumária, feita 

com base em mera probabilidade, plausibilidade. A efetiva existência do 

direito sob ameaça será decidida ao final, em cognição exauriente. O juiz 

tem de estar convencido, senão da existência do direito ameaçado, ao 

menos de sua probabilidade. É preciso que ele tenha aparência de 

verdade (Direito Processual Civil esquematizado, Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, editora Saraiva, pag. 389). No caso em tela, a probabilidade do 

direito invocado e o perigo de dano, ao menos no presente momento, 

restaram demonstrados. O atestado médico datado do dia 20 do corrente 

mês, subscrito pelo médico ortopedista Dr. Ricardo Ferreira, atesta que o 

requerente possui fratura no úmero esquerdo, fratura dos ossos do braço 

esquerdo e amputação de 1/3 (um terço) médico da coxa esquerda, 

atualmente com redução da força do membro superior esquerdo. 

Verifica-se ainda que o requerente recebeu o benefício de aposentadoria 

por invalidez por mais de 8 (oito) anos, levando a crer que necessita do 

benefício, uma vez que está fora do mercado de trabalho há muito tempo. 

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela provisória de 

urgência para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de 

aposentadoria por invalidez, no prazo de 5 (cinco) dias, e promova o 

pagamento do valor correspondente, sob pena de incidência de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Defiro a concessão de 

assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária 

a designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida 

não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em 

consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, 

que dispõe sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações 

judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, determino a 

realização de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 08h15. Levando-se em consideração 

a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 
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tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-57.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000292-57.2020.8.11.0010 Requerente: Sebastião 

Alves dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c 

pedido de tutela antecipada, ajuizada por Sebastião Alves dos Santos em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Em síntese, narra o autor que teve o benefício de 

auxílio-doença cessado indevidamente pelo requerido através de alta 

programada. Aduz que o benefício foi concedido através de ação judicial 

que tramitou na Comarca de Rondonópolis/MT. Ressaltou que a sentença 

reconheceu sua a incapacidade, tendo o médico concluído que o 

requerente é portador de hipetireoidismo, parapsoríase de grandes placas 

e transtornos de veia e concluiu ainda que o mesmo encontrava-se 

incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para que o benefício seja imediatamente 

restabelecido. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial e passo à análise 

do pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 300 do Código de Processo 

Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Sobre a concessão da tutela de urgência de 

natureza antecipada ensina Fredie Didier Jr., Teresa Arruda Alvim 

Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, na obra: Breves Comentários 

ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: “A probabilidade que autoriza 

o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Pag. 782, Revistas 

dos Tribunais). (negritei). Ainda discorrente sobre a tutela de urgência: A 

cognição é sempre sumária, feita com base em mera probabilidade, 

plausibilidade. A efetiva existência do direito sob ameaça será decidida ao 

final, em cognição exauriente. O juiz tem de estar convencido, senão da 

existência do direito ameaçado, ao menos de sua probabilidade. É preciso 

que ele tenha aparência de verdade (Direito Processual Civil 

esquematizado, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, editora Saraiva, pag. 

389). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e o perigo de 

dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. O 

atestado médico colacionados aos autos, conclui que o requerente 

encontra-se sem condições para o trabalho por tempo indeterminado, eis 

que é portador das seguintes patologias: (CID E 03. 9, L41.4 e I 87.0) (id. 

29327204). Ademais, verifica-se que o autor recebeu o benefício de 

auxílio-doença por anos, levando a crer que necessita do benefício, uma 

vez que está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Ante o exposto, 

defiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para 

determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença, no prazo 

de 5 (cinco) dias, e promova o pagamento do valor correspondente, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais). Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 26 de junho de 2020, às 08h20. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 
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provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002337-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MESSIAS BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002337-68.2019.8.11.0010 Requerente: Maria 

Messias Bueno da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos etc. Trata-se de ação para concessão de benefício de 

aposentadoria rural por idade, formulada por Maria Messias da Silva em 

desfavor Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O requerido foi citado 

pessoalmente, apresentando em seguida contestação, pugnando pela 

improcedência da ação (id. 25323605). Intimada, a autora apresentou 

impugnação (id. 29091436). É o relato. Fundamento e decido. 

Considerando a necessidade de comprovar a qualidade de segurado 

especial da autora, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01º de abril de 2020, às 14h30min. A contar da intimação desta decisão as 

partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol 

das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 

do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão ser ao 

máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida a 

inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 59561 Nr: 3107-54.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LUIZ GIANOTTO, MAFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013 MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:OAB/MT 

11.830

 Autos nº 3107-54.2014.811.0010 – Cód. 59561

Exequente: Martelli Transportes LTDA

Executado: Cláudio Luiz Gianotto

Vistos etc,

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Martelli Transportes 

LTDA em desfavor de Cláudido Luiz Gianotto.

O executado foi condenado a pagar a quantia atualizada de R$ 112.996,08 

(cento e doze mil novecentos e noventa e seis reais e oito centavos), 

incluindo os honorários advocatícios.

Infere-se dos autos que as partes entabularam acordo, ficando 

estabelecido que o executado pagaria a quantia de R$ 75.000,00 (setenta 

e cinco mil reais), incluindo os honorários advocatícios, cabendo ao 

executado comprovar a quitação do acordo.

Antes da homologação do acordo o executado colacionou aos autos 

comprovante de pagamento (ref. 94).

Deste modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (ref. 93), 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

Considerando que o executado comprovou o pagamento do débito (ref. 

95), necessária a extinção da presente execução, eis que satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios serão de responsabilidade de cada parte, 

conforme acordado.

Custas pelo executado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68663 Nr: 11399-91.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal e Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Theophilo Fleury - 

OAB:133.298 - SP, LUCILLO FERNANDES DE FARIA - OAB:358251

 Cód. 68663

Vistos e examinados.

 Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por WIDAL & 

MARCHIORETTO LTDA em face de CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA 

– CONTECNICA, ambos devidamente qualificados.

O exequente pugnou pela extinção do feito, pela perda do objeto, eis que a 

executada teve o plano de recuperação judicial aprovado em 05/12/2017 e 

em 18/05/2018 foi publicada a decisão que homologou o referido plano, 

pelo Juízo de recuperação (ref. 53).

Instado a se manifestar, o executado concordou com a extinção do feito, 

todavia pugnou para que a exequente seja condenada em honorários 

sucumbenciais, visto que esta foi sucumbente nos embargos à execução 

cód. 75973 (ref. 59).

A parte exequente, por sua vez, discordou com o pagamento dos 

honorários sucumbências, alegando que estes são devidos pelo 

executado, em razão do princípio da causalidade (ref. 60).

Posteriormente, o executado novamente se manifestou, pleiteando a 

condenação outrora pugnada e, subsidiariamente, em caso de não ser 

este o entendimento, requereu a isenção de custas e suspensão dos 

honorários sucumbenciais, ante sua condição de empresa em 

recuperação judicial (ref. 65).

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Pois bem, compulsando os autos, denota-se que assiste razão às partes, 

quanto à extinção do feito, eis que caracterizada a perda superveniente 

do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, uma vez que 

aprovado o plano de recuperação judicial da executada.

Portanto, tendo em vista a impossibilidade de prosseguir a execução 

individual do crédito, ante a recuperação judicial, a extinção do processo é 

a medida escorreita.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos dos art. 485, VI do NCPC, pela perda superveniente do 

objeto.

No que tange às custas e honorário sucumbenciais, verifica-se que 

assiste razão à exequente, ante o princípio da causalidade.
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Frise-se, ainda, que a presente extinção se deu somente em razão da 

recuperação judicial, bem como que os embargos à execução discutiram 

somente o excesso da execução.

Assim, considerando que a presente demanda se deu, a priori, em razão 

da inadimplência do executado, escorreita a aplicação do princípio da 

causalidade e condená-lo em custas e honorários sucumbências.

Ademais, cumpre salientar que nos casos de extinção por perda do 

objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, 

conforme prevê o §10 do art. 85 do CPC.

Portanto, condeno ainda a ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, fixo 10% do valor de condenação.

Indefiro o benefício processual da gratuidade de justiça ao requerido, uma 

vez que o fato de a empresa estar em recuperação judicial, por si só, não 

confere tal direito.

 Nesse sentido é o entendimento do STJ, in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE QUESTÕES 

FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Se as questões trazidas 

à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou 

contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do 

Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o 

fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação 

judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça 

gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018)

 Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 1583-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA, MOASUL 

COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP[ORTES, COMPENSADOS JACIARA 

LTDA EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 78354

Vistos e examinados.

 Trata-se de impugnação ao crédito proposta por Múltiplus Indústria E 

Comércio De Pvc Ltda – Em Recuperação Judicial, Moasul Comercio De 

Madeiras E Transportes Ltda – EPP– Em Recuperação Judicial E 

Compensados Jaciara Ltda EPP – Em Recuperação Judicial em face de 

Banco Mercedes Benz Do Brasil S.A.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ante a superveniente 

perda do objeto, eis que as partes entabularam acordo no processo 

principal (cód. 71330). (ref. 22)

Instados a se manifestarem, os impugnantes concordaram com o pleito 

Ministerial, requerendo, assim, a extinção do processo, nos termos do art. 

485, inciso VI do CPC. (ref. 29)

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Pois bem, considerando que as partes entabularam acordo na ação 

principal, que tramita sob o cód. 71330, denota-se que resta caracterizada 

a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de 

agir.

Portanto, a extinção do processo é a medida escorreita, conforme 

pleiteado pelo Ministério Público e pelos impugnantes. (refs. 22 e 29)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos dos art. 485, VI do NCPC, pela perda superveniente do 

objeto.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78372 Nr: 1599-05.2016.811.0010

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->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: MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA, MOASUL 

COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP[ORTES, COMPENSADOS JACIARA 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:19243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B

 Cód. 78372

Vistos e examinados.

 Trata-se de impugnação ao crédito proposta por Múltiplus Indústria E 

Comércio De Pvc Ltda – Em Recuperação Judicial, Moasul Comercio De 

Madeiras E Transportes Ltda – EPP– Em Recuperação Judicial E 

Compensados Jaciara Ltda EPP – Em Recuperação Judicial em face do 

Banco Itaú S/A.

O Ministério Público pugnou pela extinção do feito, ante a superveniente 

perda do objeto, eis que as partes entabularam acordo no processo 

principal (cód. 71330). (ref. 24)

Instados a se manifestarem, os impugnantes concordaram com o pleito 

Ministerial, requerendo, assim, a extinção do processo, nos termos do art. 

485, inciso VI do CPC. (ref. 31)

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Pois bem, considerando que as partes entabularam acordo na ação 

principal, que tramita sob o cód. 71330, denota-se que resta caracterizada 

a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de 

agir.

Portanto, a extinção do processo é a medida escorreita, conforme 

pleiteado pelo Ministério Público e pelos impugnantes. (refs. 24 e 31)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos dos art. 485, VI do NCPC, pela perda superveniente do 

objeto.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 79692 Nr: 2032-09.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSF, ASF, BSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ANTÔNIO DE 

SOUZA - OAB:26401 GO, MARLEI SANTOS BORGES DE SOUZA - 

OAB:30727 GO

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, homologo o pedido de desistência da ação, por consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito.Condeno a parte autora ao 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro 

no artigo 90 do Código de Processo Civil. Contudo, tendo em vista a 

concessão da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, do CPC). Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 10 

de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3727 Nr: 66-51.1992.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES DOS SANTOS, ESPOLIO DE 

LAURO JOSÉ AGUIAR, ELOIR LAURO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NELSON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4.628-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 298163 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/04/2020 às 15hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75542 Nr: 646-41.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Braga Quevedo Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O nobre advogado do autor, em sua última manifestação, informou o 

levantamento dos valores, bem como o repasse à parte autora.

Informou, ainda, que o benefício foi implantado e que foram pagos os 

valores retroativos à autora.

 O processo deve ser extinto pelo pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento do débito informado pela 

exequente, o juízo entende que o executado cumpriu com o disposto no 

art. 924, II do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, como resta comprovado nos autos, o executado quitou o débito 

conforme informado pelo autor, não havendo, desta forma, qualquer 

situação que enseje a continuidade da presente execução, assim, a 

extinção do presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima, julgo extinto o processo nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74510 Nr: 302-60.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada do laudo de ref: 67. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96807 Nr: 4599-76.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA PINTO, MARINALVA JOANA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação ao advogado da 

parte autora via DJE, para , no prazo de 10(dez) dias, manifestar-se 

acerca da informação acostada na ref. 81.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3728 Nr: 6-44.1993.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LAURO JOSÉ AGUIAR, ELOIR 

LAURO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4.628-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 302700 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/04/2020 às 15hs30.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com as 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56830 Nr: 1180-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS REDIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA ALTHEMEYER - 

OAB:16966/O/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 referido laudo.

CERTIFICO E DOU FÉ que nesta data faço expedir intimação do advogado 

da parte autora via DJE, para no prazo LEGAL manifestar nos autos, a 

cerca da juntada da calculos de fhs.178/179. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93247 Nr: 2936-92.2017.811.0010

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

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

 PARTE AUTORA: Gilson Equiberg Saravi Anderson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por GILSON 

EQUIBERG SARAVI ANDERSON em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, partes devidamente qualificadas nos autos.

 O autor, com 69 anos de idade, aduz que é portador de spondilólise (CID 

M 43.0); spondilolistese (CID M 43.1); outras espondiloses com 

radiculopatias (CID M 47.2); transtornos de discos lombares e de outros 

discos intervertebrais com radiculopatia (CID M 51.1); lumbago com ciática 

(CID M 54.4) e capsulite adesiva do ombro (CID M 75.0), fatos que o 

tornam incapaz para desempenhar qualquer atividade laboral, motivo pelo 

qual requer a procedência do pedido de auxílio doença ou aposentadoria 

por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos.

A inicial foi recebida à ref. 04 , oportunidade em que foi determinada a 

citação da requerida, bem como deferido o pedido de justiça gratuita.

Citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 10, pugnando 

pela realização da perícia.

 Réplica à ref. 16.

O feito foi saneado (ref. 19), oportunidade que foi determinada a 

realização da perícia.

 Em seguida, acostou-se aos autos o laudo pericial (ref. 33), que concluiu 

pela incapacidade parcial e permanente do autor.

Por fim, foi certificado que mesmo devidamente intimados acerca do laudo 

pericial, as partes nada manifestaram nos autos (ref. 42).

 Vieram os autos conclusos.

Pois bem, após relatar os autos para proferir sentença, e observando o 

CNIS trazido nos autos, verifica-se uma aposentadoria por idade recebida 

pelo autor, razão pela qual a conversão do julgamento em diligência se faz 

necessária.

Intime-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

informações acerca da aposentadoria por idade (NB. 1678941155) .

 Após, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 2 de março de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000130-62.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1000130-62.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EDMILSON DA SILVA 

SANTOS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos devidamente qualificados. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação prevista no art. 320 do mesmo diploma legal, razão pela qual 

recebo a petição inicial. Presumindo-se como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, 

nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Nos termos do 

§ 3º do artigo 308 e artigo 334, ambos do CPC/15, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo a respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada das partes, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, CPC). A parte autora será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). As 

partes, em audiência, deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, § 9º, do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000475-28.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SEBASTIAO MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000475-28.2020.8.11.0010 Criança/adolescente: 

Amanda Rafaela Sebastião dos Santos Requerente/representante: 

Regiane Sebastião Macedo Requerido: Ricardo Cesar dos Santos Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos intentado por 

Amanda Rafaela Sebastião dos Santos representada por Regiane 

Sebastião Macedo em desfavor de Ricardo Cesar dos Santos. É o relato. 

Decido. Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo, 

acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC). Advirta-se o 

executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo 

acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento, conforme 

previsão do § 1º, do art. 523 do CPC. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal, expeça-se mandando de penhora e avaliação para a expropriação 

de bens do executado, arrestando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito (art. 523, § 3º, CPC), e oficie-se o Cartório 

competente desta Comarca, para promover o protesto, encaminhando-se 

em anexo, cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, bem assim 

certidão da dívida e cópia da planilha do débito atualizado para constar no 

protesto, devendo ser informado a este juízo o cumprimento desta 

determinação. Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser 

oferecida em 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o 

pagamento voluntário do débito, nos termos art. 525 do CPC. Ciência à DPE 

e ao MPE. Cumpra-se. Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000410-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA FURTADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LESSANDRO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo n° 1000410-33.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença de obrigação de fazer, nos moldes dos artigos 536 e 

seguintes do NCPC. Assim, intime-se a parte executada para, no prazo de 

15 (quinze) dias: I) desocupar 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural 

em concessão de uso pertencente à exequente; II) entregar 3 (três) 

cabeças de gado; III) pagar o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ou 

entregar o valor correspondente em cabeças de gado, conforme 

expresso no acordo colacionado aos autos, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte 

mil reais), e demais medidas necessárias à satisfação da obrigação, nos 

termos do § 1° do art. 536 do CPC. Não efetuado o cumprimento voluntário 

no aludido prazo, certifique-se e, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito. 

Presumindo-se como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada, nos termos do artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000476-13.2020.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SEBASTIAO MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000476-13.2020.8.11.0010 Menor/requerente: 

Amanda Rafaela Sebastião dos Santos Requerente/representante: 

Regiane Sebastião Macedo Requerido: Ricardo Cesar dos Santos Vistos, 

etc. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos que será 

processado pelo rito do artigo 528, § 3º do Código de Processo Civil, 

proposto por Amanda Rafaela Sebastião dos Santos representada por 

sua genitora Regiane Sebastião Macedo em desfavor de Ricardo Cesar 

dos Santos. A presente ação visa a execução das parcelas dos alimentos 

dos meses de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, além daquelas 

vencidas durante o curso da ação. Processe-se em segredo de justiça 

conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do CPC. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil, 

razão pela qual recebo a inicial. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Assim, 

intime-se o devedor pessoalmente para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

os débitos alimentares atuais, que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à inicial), 

devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto 

do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo prazo de 

01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º e 7º, do 

CPC. Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do inadimplemento 

das prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 05 (cinco) dias 

e, após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 02 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-67.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BUSANELLO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001574-67.2019.8.11.0010 Vistos. O egrégio STJ afetou os 

Recursos Especiais nº 1729555/SP, 1112576/SP e 1786736/SP, sob o 

tema repetitivo nº 862, determinando a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da 

cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 83, § 2º, da Lei n. 

8.213/1991”. Assim, considerando que o presente feito cinge a 

implantação do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença 

anteriormente recebido pela parte requerente, conclui-se que a presente 

demanda se enquadra no tema referido, devendo ser suspensa até a 

resolução do tema. Portanto, determino o sobrestamento do feito até 

ulterior deliberação (artigo 1.037, inciso II, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000072-59.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GARCIA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

THAMIRES ASSIS DE ABREU SUGIKI OAB - MT24926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 100072-59.2020.8.11.0010 Requerente: Lucimar 

Garcia Lima Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos, 

etc. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c 

aposentadoria por invalidez e pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Lucimar Garcia Lima em desfavor do Instituto Nacional De Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Em síntese, narra a autora que teve o 

benefício de auxílio-doença concedido e posteriormente cancelado 

diversas e reiteradas vezes. Todavia, a autora assevera que 

permanecesse incapacitada para exercer qualquer tipo de atividade 

laborativa. Requer o deferimento da tutela de urgência para que o 

benefício seja imediatamente restabelecido. É o relatório. Passo a decidir. 

Presentes os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo 

a inicial e passo à análise do pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 

300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre a 

concessão da tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie 

Didier Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 

na obra: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder “tutela 

provisória”. (Pag. 782, Revistas dos Tribunais). Ainda discorrente sobre a 

tutela de urgência: A cognição é sempre sumária, feita com base em mera 

probabilidade, plausibilidade. A efetiva existência do direito sob ameaça 

será decidida ao final, em cognição exauriente. O juiz tem de estar 

convencido, senão da existência do direito ameaçado, ao menos de sua 

probabilidade. É preciso que ele tenha aparência de verdade (Direito 

Processual Civil esquematizado, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, editora 

Saraiva, pag. 389). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e 

o perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram 

demonstrados. O relatório médico subscrito pelo ortopedista Dr. Leandro 

A. F Teodoro atesta que a autora apresenta quadro de cervicobralgia 

crônica + lombociatalgia crônica + dor em joelho direito. Apresenta 

espondilodiscopatia cervical (protusão C4-C-5/C5-C6/ C6-C7 com 

estenose foraminal e conflito radicular) + espondilodiscopatia lombar 

(abaulamentos L3-L4 A L5-S1 com estreitamento foraminal) + condropatia 

patelar a direita. O expert afirma que a autora está em tratamento 

conservador, sem melhora significativa e portanto deve se manter 

afastada por tempo indeterminado. Ademais, verifica-se que a requerente 

recebeu o benefício de auxílio-doença por aproximadamente 3 (três) anos 

e os diversos atestados e exames colacionados aos autos indicam que 

ainda persiste a incapacidade laborativa da requerente. Ante o exposto, 

defiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência para 

determinar que o INSS restabeleça o beneficio de auxílio-doença a autora, 

no prazo de 5 (cinco) dias, e promova o pagamento do valor 

correspondente, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Defiro a concessão de assistência jurídica 

gratuita nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. 

Por outro lado, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, determino a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho 

de 2020, às 08h25. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 
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420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 

da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

536.916.932-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001215-20.2019.8.11.0010

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:

EVERALDO PEDRO CANDIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1001215-20.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Banco Daycoval em face de Everado Pedro 

Candil. O requerido não foi localizado para citação (Id. 26172226). Instado 

a se manifestar, a parte requerente pugnou pela extinção do feito, ante a 

sua desistência, nos termos do art. 485, VIII do CPC. (Id. 28896432) É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem, considerando que o 

requerido não foi citado e, consequentemente, não contestou a ação, não 

há qualquer óbice ao deferimento do pedido de desistência realizado pela 

parte autora. Portanto, em conformidade com a legislação vigente, 

torna-se determinante a extinção do processo, conforme prevê o artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil: DISPOSITIVO Ante o exposto, 

homologo a desistência do feito e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

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

Código de Processo Civil. Proceda-se a baixa de eventual constrição do 

veículo no sistema RENAJUD ou oficie-se o DETRAN, bem como 

recolha-se o mandado de busca e apreensão, se for o caso, conforme 

requereu a parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no artigo 90, caput, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a baixa de eventual contrição realizada no 

sistema Renajud e/ou recolhimento do mandado de busca. Tendo em vista 

a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

posteriormente, arquive-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003104-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos nº 1003104-09.2019.8.11.0010 Vistos e examinados. Trata-se de 

ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Jaciara em face de 

Excel Construtora e Incorporadora Ltda. O executado não foi citado. 

Posteriormente, o exequente pugnou pela extinção do feito, eis que o 

executado liquidou a dívida (Id. 28416254). É o relato. Fundamento e 

decido. Compulsando os autos, denota-se que o exequente informou o 

pagamento do débito, conforme comprovante colacionado no Id. 

28416256. Sendo assim, observa-se que o feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção, pois a obrigação foi devidamente satisfeita. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Em 

razão do princípio da causalidade, condeno o executado em custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor dado à causa. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação. P.R.I. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 2 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000962-32.2019.8.11.0010 Requerente: Sebastião da 

Silva de Souza Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

Vistos, etc. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença 

acidentário com pedido de transformação em aposentadoria por invalidez 

c/c pedido de antecipação de tutela, proposta por Sebastião da Silva de 

Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido, a realização de 

perícia médica, deferido o pedido de AJG e indeferido o pedido de tutela de 

urgência. O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos 

correlatos ao procedimento eleito. Após a juntada do laudo pericial o INSS 

apresentou proposta de acordo visando conceder o benefício pleiteado na 

inicial à parte autora (ID. 24999098). Instada a se manifestar, a parte 

autora concordou com a proposta apresentada pelo INSS pugnando pela 

homologação do acordo (ID. 28601047). É o relatório do necessário. Passo 

a decidir. Analisando os autos verifica-se que os requisitos de validade, 

existência e eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo 

firmado. Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 
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partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste. Ante o exposto, 

homologo por sentença, o acordo celebrado entre as partes à ID. 

27181886, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do Art. 487, inciso III, “b”, do CPC. Tendo em vista que a transação 

ocorreu antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, nos termos do § 3º, do artigo 90, 

do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 

RPV, concedendo prazo de 30 dias para implantação do benefício. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Jaciara/MT, 2 de 

março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101341 Nr: 6773-58.2017.811.0010

 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): ANDERSON TEMOTIO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcio Rodrigues 

Moreira - OAB:MT0022628O

 ..Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da 

existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o 

requisito da garantia da ordem pública, pelo que entendo não assistir 

razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da 

segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.A 

gravidade concreta do delito em discussão (tráfico e associação para o 

tráfico) é constatada pelo fato de que a droga apreendida consiste em 01 

(uma) pedra grande de substância do tipo cocaína, a qual poderia ser 

fracionada em 50 (cinquenta) papelotes para distribuição, autorizam a 

manutenção da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública, 

efetivamente abalada com a prática de mercancia de entorpecentes, 

especialmente porque crimes como estes caminham lado a lado com os 

crimes contra o patrimônio e outros mais graves.Assim é que a prisão do 

acusado está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, ensejando 

aparência de suposta mercancia de entorpecente praticada, o que 

evidencia o risco a ordem pública...Insta salientar ainda que os fatos 

ocorreram durante o ano de 2017, tendo o réu foragido e sido localizado 

somente no dia 21.02.2020.Ate o exposto, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de ANDERSON 

TEMOTIO CARLOS, mantendo incólume o decreto prisional.Ademais, 

DETERMINO que a secretaria deste Juízo adote as providências 

necessárias regularização da prisão do réu, a citação pessoal deste, bem 

como o seu recambiamento para a Unidade Prisional desta Comarca de 

Jaciara/MT, com URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82228 Nr: 3329-51.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliandro da Silva Moura, ADRIANO MARQUES 

PACHIONE, JORDANY PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, Ruraldo Nunes Monteiro Filho - 

OAB:23.748 - MT

 Certifico e dou fé que, diante da apresentação das razões do recurso 

pelo Ministério Público na Ref. 145, abro vistas dos autos para a Defesa à 

apresentação das contrararrazões, conforme determinação. É o que me 

cumpre certificar.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 3376-93.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS RODRIGO MARTINS DORNELLES, 

Cpf: 01631510088, Rg: 9091113655, Filiação: Geomara Maria Martins e 

Nilton Villar Dornelles, data de nascimento: 13/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Porto Alegre-RS, casado(a), analista de laboratório, Telefone 

66-99361042. 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: ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado LUCAS RODRIGO MARTINS 

DORNELLES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas 

previstas no artigo 155, §1º, c/c artigo 71 (por três vezes), ambos do 

Código Penal. Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em 

estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, XLVI, da 

Constituição Federal.Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, 

não havendo excessos a considerar; é possuidor de bons antecedentes, 

uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com 

trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos 

para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em 

seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto às 

consequências são graves, uma vez que a vítimaMaria Francisca relatou 

que teve um grande prejuízo, não tendo o réu reparado os danos 

causados com a infração penal, razão pela qual reverberou na esfera 

extrapenal da mesma, devendo tal circunstância ser sopesada em 

desfavor do réu; as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a 

valorar; por fim, o comportamento da vítima não teve influência para a 

conduta ora sancionada.À vista dessas circunstâncias analisadas 

individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para cada 

crime de furto em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão e multa.Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes 

da pena, tampouco, causas de diminuição de pena.Concorre a causa de 

aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), razão pela qual 

aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 

09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa para cada 

crime de furto.Concorre à causa geral de aumento de pena da 

continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), que nos termos da 

fundamentação supra, aumento a pena na fração ideal de 1/5 (um quinto), 

já que foram 3 (três) crimes de furto, passando a dosá-la em 02 (dois) 

anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, que em vista da 

ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva para o 

crime em análise.Tem-se que a pena de multa guarda a devida proporção 

com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa com a 

situação financeira do réu, valendo-me do princípio indeclinável da 

proporcionalidade, do qual resulta de que a quantidade de dias-multa 

deverá seguir estritamente o acréscimo dado à pena privativa de liberdade 

(STJ, HC 35682/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 6ª Turma, j. em 30.06.05, DJ de 

15.05.06, p.292 e STJ, REsp 332620/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 

em 18.11.04, DJ de 13.12.04, p. 403), abalizado com a melhor doutrina de 

RICARDO SCHMITT (pág. 199/2002), tal situação se resolve facilmente ao 

se aplicar a seguinte fórmula aritmética (regra proporcional de três), cujo 

resultado traduz na exata proporcionalidade de exasperação entre as 

penas.Logo, a fórmula matemática sugerida por Schmitt é a 

seguinte:Pena-base privativa de liberdade aplicada (P.P.L. aplicada) 

subtraída (-) da Pena mínima abstratamente cominada (P.Min. em abstrato) 

dividida (/) pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (P.Max. em 

abstrato) subtraída (-) pela pena mínima abstratamente cominada (P.Min. 

em abstrato) está para ou é igual (=) a “X” (incógnita que determina o 

resultado proporcional da pena de multa) subtraída (-) de 10 (pena mínima 

de multa cominada no Código Penal) dividido (/) por 360 (pena máxima de 

multa cominada no Código Penal) subtraída de 10 (pena mínima de multa 

cominada no Código Penal).Para fins de melhor equacionar a expressão, 

deve toda alusão à pena privativa de liberdade ser transformada em 
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meses para restar todo cálculo reduzido à mesma base.Para facilitar o 

raciocínio, entenda-se por: Pena privativa de liberdade aplicada = 26 

meses ou 2 anos e 2 mês.Pena mínima abstratamente cominada = 12 

meses ou 1 ano.Pena máxima abstratamente cominada = 48 meses ou 4 

anos.Pena de multa a ser calculada = variável “X”Pena mínima de multa 

cominada no CP = 10 dias-multa.Pena máxima de multa cominada no CP = 

360 dias-multa.Portanto, o que se faz na primeira fração repete-se na 

segunda com a variável “X”, que será a exata medida da quantidade de 

dias-multa proporcionalmente.Assim, transportando-se para a fórmula 

supracitada as penas, devidamente transformadas em meses, temos: 26 – 

12/ 48 – 12 = X – 10 / 360 – 10.Procedendo-se a subtração da fração 

temos: 14 / 36 = X – 10 / 350.Multiplicando-se cruzado para fins de cálculo 

da devida proporção tem-se: 14 x 350 = 36X – 360. Avançando-se na 

multiplicação tem-se: 4.900 = 36X – 360.Isolando-se a variável “X” em um 

primeiro momento tem-se: 4.900 + 360 = 36 X. Nota-se que o 360 estava 

com sinal negativo (-), passando-se para antes da igualdade com o sinal 

contrário ou seja, positivo (+).Isolando-se definitivamente a variável “X” e 

já se procedendo a soma do termo anterior, tem-se:X = 5.260/36, logo, “X” 

= 146,1111.Verifica-se que o 36 estava multiplicando a variável “X”, logo, 

passou-se para antes da igualdade realizando a operação matemática 

contrária, qual seja, de divisão.Portanto, guardando-se a devida proporção 

entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de 

multa será de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, uma vez que 

devem ser desprezadas as frações de dia e de real (art. 11, do Código 

Penal).Forte em tais razões, fixo a pena de multa em 146 (cento e 

quarenta e seis) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente à data do fato, devidamente corrigido na data do 

efetivo pagamento.Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o 

ABERTO, conforte artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal. Nos termos do 

artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade 

aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, 

assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual 

substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, 

consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente à época do fato delituoso, devidamente corrigido na 

data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para 

esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ e 

na prestação de serviços à comunidade. Consigno que o detalhamento 

das condições para o cumprimento das penas restritivas de direito será 

fixado em sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Ante a 

pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Deixo de 

fixar o quantum mínimo de indenização, em obediência ao princípio do 

contraditório, uma vez que não houve pedido neste sentido. Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:1)Expeça-se a guia 

de execução penal do réu;2)Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, 

para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do 

Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao 

órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a 

INFOSEG;4)Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) 

dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 

686 do CPP;5)Procedam-se as demais anotações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. 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, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 28 de fevereiro de 2020

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60758 Nr: 3622-89.2014.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT3558-A, SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO, 

Cpf: 32566514100, Rg: 2800308-0, Filiação: Irani Borges Valeiro e João 

Valeiro, data de nascimento: 25/08/1962, brasileiro(a), natural de Santa 

Rita do Araguaia-MT, casado(a), lavrador. 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: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por consequência, 

CONDENO o acusado PEDRO CARLOS BORGES VALEIRO, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 302, §1°, 

inciso I, da Lei Federal nº 9.503/97.Desse modo, passo a dosar 

individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, 

do Código Penal e 5º, XLVI, da Constituição Federal.A pena prevista para 

o crime previsto no artigo 302 da Lei Federal nº 9.503/97 é de 02 (dois) a 

04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação par a dirigir veículo automotor.Analisadas as 

diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de bons 

antecedentes, uma vez que não há registros nos autos de sentenças 

condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados 

concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não 

deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesada a 

seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo; as circunstâncias e 

consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não 

contribuiu para o crime. Assim, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos de 

detenção.Concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 

III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal. Contudo, tendo em 

vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a 

pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 

do STJ.Não concorrem circunstâncias agravantes tampouco causas de 

diminuição de pena.Concorre a causa de aumento de pena contida no 

artigo 302, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97, que no caso concreto, nos termos 

da fundamentação supracitada, aumento a pena em 1/3 (um terço), 

passando a dosá-la em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.Nos 

termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

o regime ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.Nos 

termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é 

reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, 

razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) 

restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à 

comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e no pagamento 

de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes à 

época do fato delituoso, devidamente corrigido na data do efetivo 

pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade 

específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ, considerando a 

gravidade concreta do fato e a condição financeira do réu, que inclusive é 

patrocinado por renomado Advogado.Consigno que o detalhamento das 

condições para o cumprimento da pena restritiva de direitos será fixado 

em sede de execução de pena, através da competente audiência 

admonitória.Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da 

pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal.Com 

fundamento no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal concedo ao 

réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido concedido nesta 

sentença substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito, bem como por não existirem motivos ponderosos a custodia 

preventiva.Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código 

de Processo Penal, haja vista que não há pedido nos autos neste 

sentido.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 302 c/c o art. 293 e 

295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor 

pelo período de 01 (um) ano e, caso não seja devidamente habilitado, a 

proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor, neste mesmo prazo, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao 

órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, 
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acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em 

sentença judicial condenatória.Transitada em julgado a presente sentença, 

cumpra-se as demais determinações supra, inclusive, intime-se o réu a 

entregar em juízo a CNH em 48 horas, caso possua Carteira Nacional de 

Habilitação. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto 

Nacional de Identificação e inscreva-se o nome do acusado no rol dos 

culpados, expedindo-se Guia de Execução Penal. Publique-se. 

Registre-se. 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, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 21 de fevereiro de 2020

Regina Helena Guaracho Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000473-58.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DOS 

ANJOS FERNANDES REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 29 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: 1000474-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-43.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA ZILDA 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

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: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 

11:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 29 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: 1000053-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMILDO PEREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29725377 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-23.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CESAR FERREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29725379, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-95.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NOVAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000477-95.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

SANDRA NOVAES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março 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: 1000478-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000478-80.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO POLO PASSIVO: JAILSON DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 2 de março 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: 1000479-65.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000479-65.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 
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ANGELICA MARIA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003268-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANTONIO MAFORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

GRECOVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003268-71.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JAIR ANTONIO MAFORTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, GRECOVEL VEICULOS LTDA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos. Considerando a celeridade inerente aos 

processo que tramitam nos Juizados Especiais, defiro apenas o prazo de 

15 (quinze) dias para que este traga aos autos o endereço da empresa ré. 

Escoado o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-50.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIR VERISSIMO ESTEVAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000480-50.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GENECIR 

VERISSIMO ESTEVAM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março 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: 1000481-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000481-35.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:WELLINGTON 

VIEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA, ELIETE DE SOUZA BARROS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000174-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SOUSA NOVAES SALVIANO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000174-18.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DAIANE DA CRUZ FERREIRA 

COMERCIO EXECUTADO: J DE SOUSA NOVAES SALVIANO - ME Vistos. 

Defiro o pedido da exequente e, em consequência, determino a intimação 

do executado para que, em 05 dias, indique o paradeiro do veículo 

FORD/FIESTA, COR PRATA, PLACA: JZK-5581, RENAVAM: 00796295913, 

sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, inciso V, do CPC. 

Esgotado o prazo, apresentada ou não resposta, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000870-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000870-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: BERENICE GONCALVES DA SILVA Vistos. 

DEFIRO o pedido da exequente e, em consequência, determino a 

expedição de novo mandado de PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do 

veículo HONDA/BIZ 125 ES, Cor Vermelha, Placa KAO 8726. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000377-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE BERNARDO BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000377-14.2018.8.11.0010. EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXEQUENTE: MARLENE BERNARDO BRITO Vistos. 

Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, acerca do 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000979-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000979-05.2018.8.11.0010. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ROGERIO LOURENCO Vistos. Manifeste-se o exequente 

quanto aos valores e veículo bloqueados nos presentes autos, devendo 

fazê-lo no prazo de 05 dias, sob pena de levantamento das restrições e 

extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO PEDRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000372-89.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: JOSINALDO PEDRO DA SILVA Vistos. Trata-se de exceção 

de pré-executividade oposta por JOSINALDO PEDRO DA SILVA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A alegando, em síntese, a ilegitimidade ativa do 

exequente para a cobrança dos valores relativos à litigância de má-fé, 

bem como a necessidade de suspensão do feito por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Instada a se manifestar, a exequente quedou-se inerte. 

Pois bem, entendo que razão assiste à excipiente. A quantia devida a título 

de litigância de má-fé é destinada à parte adversa da lide, e não ao seu 

causídico, de modo que resta verificada a falta de legitimidade ao 

exequente no tocante à execução de tais valores. Verifica-se ainda que a 

parte executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios 

no montante de 10% sobre o valor da causa (ID. 15084365), contudo, por 

ser hipossuficiente e fazer jus aos benefícios da justiça, deve-se aplicar 

ao caso a regra do artigo 98, §3º, do CPC, senão vejamos: Art. 98, § 3º 

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. Nesse sentido, é de se constatar que a parte exequente não 

apresentou qualquer prova da alteração da capacidade econômica do 

executado, de modo que a imediata suspensão da presente execução se 

impõe. Ante o exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade 

para o fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente quanto aos 

créditos oriundos da litigância de má-fé, e, com fulcro no artigo 485, inciso 

VI, do CPC, JULGAR EXTINTA a execução apenas com relação aos 

respectivos valores. Remetam-se os autos ao arquivo, sendo lícito ao 

exequente demonstrar, no prazo de 05 (cinco) anos, que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade ao executado. Sem custas ou honorários nesta fase. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINALDO BALTAZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGAR MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000530-13.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SINALDO BALTAZAR DA 

SILVA REQUERIDO: EDEGAR MARTINS Vistos. Manifeste-se o requerente, 

no prazo de 10 dias, acerca da qualificação da pessoa jurídica que 

pretende incluir no polo passivo da presente demanda. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA SUSSAI FEITOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001133-86.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAYE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAMAR FERNANDES DE MELLO (TESTEMUNHA)

LANDOLFO GOMES CABRAL (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR PEREIRA (TESTEMUNHA)

JOAO BATISTA PASSARELLI (TESTEMUNHA)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001977-70.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001074-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. DE O. MARTINS E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001074-98.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 
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Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002734-30.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EMANUELLY OLIVEIRA 

SANTOS GIACOMELLI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS 

GIACOMELLI, em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A. Relata a parte 

autora, em síntese, que realizou a aquisição de bilhetes aéreos junto a 

parte reclamada, que por sua vez não realizou o embarque da forma 

previamente programada, sendo realocada em outro voo, o que ocasionou 

atraso de vários dias na partida, requerendo ao final, indenização de 

danos morais e materiais. Em contestação, alega a parte ré que o 

cancelamento do voo se deu em virtude de reestruturação da malha 

aérea, inexistindo ato ilícito praticado, inexistência de dano moral e 

material, pugnando ao final pela improcedência da ação. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 

Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão a parte autora. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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 afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento do 

mesmo, descumprindo com o contrato firmado entre as partes, sendo 

realocada em outro voo, o que culminou com atraso de vários dias no 

embarque. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que o 

cancelamento se deu em virtude de reestruturação da malha aérea o que 

ensejaria o regular cancelamento e, afastaria sua responsabilidade pelo 

evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, passando ao 

largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte autora de 

embarcar no voo previamente agendado. Ora, não é crível que a empresa 

aérea, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de formalização quando 

da ocorrência da suposta reengenharia de tráfego aéreo, bem como não 

tenha qualquer tipo de registro de sua ocorrência, tal como, sendo certo 

que a parte requerida se descuidou de juntar qualquer documento nesse 

sentido. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico do documento 

trazido pela parte autora na exordial, que esta adquiriu os bilhetes junto a 

parte requerida, porém, fora impedida de embarcar e participar de seus 

compromissos, conforme previamente haviam programado, de modo que 

seu embarque se realizaria na data de 02/09/2019, contudo, só fora 

procedido na data de 13/09/2019. Logo, tenho que houve atraso de 11 

(onze) dias na realização do embarque da parte autora. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem 

qualquer justificativa impediu seu embarque e realizou o cancelamento dos 

voos aéreos, acarretando grande atraso na realização da viagem. A 

respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a 

seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE 

PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE COM CONSEQUENTE 

ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO. EXCLUDENTE 

DO DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. Responsabilidade civil: não se qualificam 

como causas excludentes de responsabilidade da transportadora a 

necessidade de realização de manutenção não programada ou de 

readequação da malha aérea. Casos de fortuito interno, no caso concreto, 

os quais, porque inerentes à atividade em si, não podem elidir a 

responsabilidade do transportador. 2. Danos materiais: à transportadora 

incumbe reembolsar a parte autora pelas despesas por ela havidas com a 

aquisição de novas passagens aéreas, a fim de que pudessem chegar a 

tempo para o evento do qual participariam. 3. Danos morais: o atraso de 

voo, em virtude de manutenção não programada de aeronave, com 

consequente remanejo das conexões subsequentes, com previsão de 

chegada com cerca de onze (11) horas de atraso do horário inicialmente 

previsto, situação essa que obrigou os demandantes a rapidamente 

buscar alternativa que atendesse a seus interesses, garantindo sua 

presença em evento profissional, caracteriza abalo moral indenizável. 

Montante indenizatório, entretanto, minorado, à luz do artigo 944 do 

CC/2002. Apelação parcialmente provida. Unânime.(Apelação Cível, Nº 

70083131565, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 21-11-2019 (destaquei) 

Assim, a parte requerida não comprovou que tenha prestado o serviço de 

forma satisfatória, bem como não apresentou qualquer justificativa para a 

realização do indigitado impedimento. Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 
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da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a indenização de danos 

materiais, tenho que NÃO assiste razão a parte autora. É que, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte demandante não conseguiu 

demonstrar a impossibilidade de remarcação do seguro anteriormente 

contratado ou ainda, a necessidade de aquisição de novo seguro. Assim, 

não havendo a comprovação dos danos materiais suportados, indevida 

será a indenização. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais sofridos 

pela parte autora, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000286-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29743986, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYSON ARRUDA MEDEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29744819 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE SOUSA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 29745126 , 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIRA MISSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/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))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 29745739 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 29745739.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA DE SOUZA CASTRO (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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1000984-90.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001118-20.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001773-89.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WELLITON AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001848-31.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB: MT10269-O 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001719-26.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BORGES DE ALMEIDA (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))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001745-24.2019.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

Jaciara, 2 de março de 2020. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-20.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000482-20.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março 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: 1000483-05.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DE LIMA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000483-05.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOVAIR DE LIMA 

NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES PAULA COSTA LEITE 

POLO PASSIVO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS 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: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 11:50 , no 
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endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003618-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1003618-93.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MICHELLE DE OLIVEIRA NAGAI 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Defiro o pedido da executada e, em 

consequência, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que junte aos autos 

o "laudo informativo" apto a demonstrar o cumprimento da obrigação de 

fazer. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002975-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO MARINO DOS SANTOS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002975-04.2019.8.11.0010. REQUERENTE: RONIVALDO MARINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por RONIVALDO MARINO DOS SANTOS, que move em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte autora requereu a 

desistência da presente ação, com o arquivamento do feito, conforme se 

infere da manifestação trazida nos autos. No que toca o pedido de 

desistência, eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional de 

Juizados Especiais – FONAJE, vejamos: 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). Logo, inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho que 

o pedido de desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEUZA LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA OAB - MT4846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte Autora para retirar a certidão de dívida que encontra-se 

arquivada nesta Secretaria. .Posto isto, encaminho os autos ao arquivo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANE CRISTINE CHAVEIRO (REQUERENTE)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001543-47.2019.8.11.0010. REQUERENTE: STHEFANE CRISTINE 

CHAVEIRO, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA REQUERIDO: 

SUBMARINO VIAGENS LTDA., AVIANCA Vistos, Defiro o pedido de 

cancelamento da audiência previamente agendada. Manifeste-se o 

requerente, no prazo de 10 dias, quanto ao endereço da requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-72.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON PAULO DE SOUZA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000485-72.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NILTON PAULO 

DE SOUZA MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS, RICARDO MARQUES DE ABREU POLO 

PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/05/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de março 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: 1000488-27.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-27.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JUSLENE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000490-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000490-94.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAYELLE 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000491-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000491-79.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAYELLE 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000492-64.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000492-64.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAYELLE 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1001922-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON FERREIRA DE MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001922-85.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ADALTON FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ADALTON FERREIRA DE MIRANDA, em desfavor de TIM 

CELULAR S.A. Relata a parte autora ser cliente da parte reclamada, 

possuindo linha telefônica na modalidade pré-pago, afirmando que teve 

suspensa sua linha telefônica indevidamente e sem qualquer notificação 

prévia, requerendo ao final indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de retificação do polo passivo e ausência de pretensão 

resistida, afirmando no mérito que não houve a suspensão da linha 

telefônica, inexistindo dever de indenizar, haja vista ausência de qualquer 

irregularidade na conduta. É o breve relato. Decido. PRELIMINAR Quanto a 

preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar TIM S/A, nos moldes requeridos na peça de 

resistência, vez que demonstrada a correta qualificação da empresa ré. 

Ainda, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de 

agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, tendo em vista 

a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

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. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva 

ocorrência de fraude na linha telefônica da parte autora, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora 

teve suspenso indevidamente os serviços de sua linha telefônica, o que 

ensejariam indenização de danos morais. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora teve sua linha telefônica 

suspensa, tendo em vista que realizou o pagamento das faturas 

corretamente. Incumbe a parte reclamada manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC, salvo 

tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência de 

instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver 

contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto. Analisando 

detidamente os autos verifico que a parte reclamada não impugnou os 

fatos trazidos pela parte autora na exordial, em especial o protocolo de 

atendimento 2019850919872, referente a solicitação de reestabelecimento 

dos serviços, tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme 
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preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos 

admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente. 

Logo, tenho que restou incontroverso nos autos a suspensão da linha 

telefônica realizada pela parte demandada. Nesse quadro, de fato caberia 

à parte ré comprovar a legalidade da suspensão da linha telefônica, ou 

ainda, que o protocolo trazido pela parte autora fora atendimento, não 

sendo detectada qualquer suspensão dos serviços. Logo, inconteste, em 

virtude da regra de inversão do ônus da prova, a indevida interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Outrossim, em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem 

qualquer justificativa suspendeu os serviços da linha telefônica da parte 

autora. A respeito do bloqueio indevido do serviço de telefonia, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - SERVIÇO DE TELEFONIA - 

BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA 

ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL 

MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1- Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há 

necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. 2- Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta 

da prestadora de serviço que suspende, indevidamente, a prestação do 

serviço. 3- A situação aqui apontada configura inadequada prestação de 

serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os 

presumíveis danos morais amargados pelo consumidor. 4- Com relação ao 

valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada 

na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso 

concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 6- Havendo falha na prestação do 

serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 7- Recurso conhecido e 

não provido. (N.U 1000057-45.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) Assim, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como 

não apresentou qualquer justificativa para a realização da indigitada 

suspensão da linha telefônica. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, determinando 

que a parte reclamada comprove o reestabelecimento dos serviços no 

prazo de 05 (cinco) dias; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos 

a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 

362 do STJ. Determino a Secretaria que, providencie a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar TIM S/A. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMISIA SOUZA TODESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte promovida para que 
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informe seus dados bancários a fim de que os valores sejam devolvidos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-34.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NAYELLE COSTA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000494-34.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:NAYELLE 

COSTA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS 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: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000495-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEDAILSA MACHADO ABRAHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REU)

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000495-19.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:GEDAILSA 

MACHADO ABRAHAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL 

FERREIRA BARCELOS POLO PASSIVO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000496-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUSLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000496-04.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JUSLENE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 2 de 

março 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: 1000426-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000426-84.2020.8.11.0010. REQUERENTE: AROLDO CARLOS SIQUEIRA 

LEAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000118-48.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA 

LIMA CONCEICAO REQUERIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 

Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja concedida 

neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados em provas 

idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao 

final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE CASTRO SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000157-45.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE DE 

CASTRO SENA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a decisão de id. 28555721 foi juntada equivocadamente 

aos autos, TORNO-A SEM EFEITOS. No mais, quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS FERNANDES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO OAB - MT10269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000473-58.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DOS ANJOS 

FERNANDES REIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito deve ser avaliada levando-se em conta 

a inversão do ônus da prova operada em prol do consumidor, estando 

presente no caso em questão pelo fato de a autora ter juntado aos autos 

ambos os contratos de locação de seu imóvel, podendo-se avaliar 

preliminarmente que o imóvel é ocupado atualmente pela sra. Stella Santos 

Fernandes, bem como pelo fato de que a requerente alega ter tentado 

resolver o problema de forma extrajudicial, mas não obtendo sucesso. 

Quanto à cobrança das faturas em atraso, tem-se que, por estas estarem 

em nome de terceiro locatário, não podem ser imputadas à proprietária 

(ora requerente) por se tratarem de obrigação propter personam: AUTOR 

QUE É O ATUAL LOCATÁRIO DO IMÓVEL E EFETIVO USUÁRIO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO, POIS FUNDADO EM DÉBITO 

PRETÉRITO DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA DO ANTERIOR OCUPANTE 

DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM NOME DE 

TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESCONSTITUIÇÃO DO 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 
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INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.200,00 QUE MERECE SER MANTIDO, POIS 

DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008285272, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/02/2019). Assim, em 

sede de analise preliminar, entendo por presente o requisito do fumus boni 

juris, razão pela qual o pleito antecipatório merece deferimento. O perigo 

da demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se a requerente 

desprovida do fornecimento de energia elétrica em imóvel de sua 

propriedade, situação que gera notório e grave constrangimento. Ademais, 

consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, restando a 

Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que tome as 

providências cabíveis à cobrança de eventual débito reconhecido em seu 

favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino que a Requerida providencie, no prazo de 24 (vinte e quatro 

horas), o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora 

indicada na inicial, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a 

transferência de titularidade da mesma unidade consumidora para o nome 

da requerente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. II - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o 

determinado e compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, 

sendo o caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-97.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

(ROYAL STAR THERMAS RESORT) (REQUERIDO)

WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 02 OLIMPIA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000451-97.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JAILSON DA CONCEICAO 

TEIXEIRA REQUERIDO: WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA - SPE 

02 OLIMPIA LTDA, ROYAL OLÍMPIA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA. (ROYAL STAR THERMAS RESORT) Vistos. I. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), mas não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e após 

análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito deve ser 

analisada levando-se em conta a inversão do ônus da prova operada em 

prol do consumidor, o qual se vê muitas vezes impossibilitado de produzir 

prova dos fatos constitutivos do seu direito, como no presente caso, no 

qual o requerente alegar estar sendo vítima de cobranças abusivas 

oriundas de um contrato firmado com a requerida, sendo que a falta de 

informação e artifícios utilizados por esta lhe condicionaram a assinatura 

de um contrato com cláusulas extremamente desvantajosas, sendo que, 

por possuir muito mais capacidade probatória, entendo que incumbe à 

requerida demonstrar a regularidade das tratativas realizadas. Além disso, 

o requerente junta os documentos pertinentes que demonstram, em sede 

de análise preliminar, a verossimilhança do direito alegado, de modo que a 

concessão da tutela antecipada se impõe. O perigo da demora também é 

evidente, pois, no caso, encontra-se o requerente sendo cobrado por 

valores supostamente indevidos, sendo que a ausência de pagamento de 

tais valores poderá ensejar a inserção de seu nome perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Ademais, consigno que a medida não se mostra 

irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final da demanda, 

bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de eventual débito 

reconhecido em seu favor. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida suspenda a cobrança de 

quaisquer valores relativos ao contrato indicado na inicial, sejam vencidos 

ou vincendos, bem como se abstenha de negativar o nome do requerente 

pelos referidos débitos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais) em caso de descumprimento. II - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000216-33.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA PAULA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 227 de 575



Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-07.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000263-07.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ELIZABETE DA SILVA 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001539-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001539-10.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDNEIA DE OLIVEIRA 

ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do 

que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001321-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MENDES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001321-79.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANGELA MENDES PINTO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILIA SUSSAI FEITOSA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001133-86.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUCILIA SUSSAI FEITOSA DA 

COSTA REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAYE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAMAR FERNANDES DE MELLO (TESTEMUNHA)

LANDOLFO GOMES CABRAL (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR PEREIRA (TESTEMUNHA)

JOAO BATISTA PASSARELLI (TESTEMUNHA)

JOSE RICARDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001977-70.2018.8.11.0010. INTERESSADO: SAMUEL CAYE REQUERIDO: 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002407-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ALEXANDRE REZENDE MARCONDES OAB - MT26415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002407-22.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JM REPRESENTACOES DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - ME EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o decurso 

do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CEZAR COSTA FROIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001069-76.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIO CEZAR COSTA 

FROIS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001074-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO (REQUERENTE)

FABIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. DE O. MARTINS E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001074-98.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WENDELL PEREIRA DE MELO, 

FABIANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: T. J. DE O. MARTINS E CIA 

LTDA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo-lhe os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MAROSO PICCININ OAB - MT0019172A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001555-61.2019.8.11.0010. REQUERENTE: THIAGO XAVIER PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Considerando o teor do ofício Circular nº. 341/2013-CSC 

da Corregedoria Geral de Justiça/TJMT, que recomendou aos magistrados 

a efetiva análise do pedido de gratuidade antes do deferimento e, por 

visualizar no feito elementos que evidenciam a falta de pressupostos 

legais para a concessão da justiça gratuita, considerando, neste aspecto, 

a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência 

apresentada, DETERMINO a parte postulante que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente provas concretas acerca da impossibilidade financeira 

para arcar com as custas processuais ou recolha o preparo recursal, nos 

termos do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Acerca do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou: “Não se convencendo o 

magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua 

demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, 

porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção 

absoluta de veracidade.” (STJ - EDcl no Ag 1.065.229-RJ – Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão – 4ª T. – j. 16/12/2008 – DJe 02/02/2009). Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000984-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SANTANA DE SOUZA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000984-90.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JESSICA SANTANA DE 

SOUZA CASTRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONFRANSNYEL DE SOUZA SIQUEIRA 00606696164 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001492-36.2019.8.11.0010. REQUERENTE: IVONFRANSNYEL DE SOUZA 

SIQUEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO(A))

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001118-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CLEONICE BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a afirmação da parte 

RECORRENTE de ser desprovida de recurso financeiro, concedo-lhe os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER FRANCIE SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001486-29.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JENNIFER FRANCIE SOARES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002091-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DA SILVA COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002091-72.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: BRUNO DA SILVA COIMBRA VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000073-78.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SIMONE ALVES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO VISTOS, ETC. Defiro o pedido de 
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execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 

15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos imediatamente 

conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá oferecer embargos à 

execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001552-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS 

Vistos, etc. Passo a análise do pedido de penhora de salário da parte 

executada para pagamento do débito Exequendo. Em situações 

excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 

verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte 

da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, 

preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de 

sua família. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos 

concretos que permitam aferir a excepcional capacidade da parte 

devedora de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser 

mantida a regra de impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja 

intimada a empregadora da parte Executada a remeter para este juízo 

cópia dos holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu 

respectivo funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o 

valor a ser definido a título de pagamento mensal, sem agravar a 

subsistência deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, 

manifestar-se sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando 

despesas mensais suas que poderiam influenciar no valor a ser 

eventualmente penhorado sobre seus ganhos. Auferido o valor dos 

rendimentos percebidos e decorrido o prazo assinalado, com ou sem 

resposta, conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000631-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO VALE DO SAO LOURENCO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000631-50.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TELEVISAO VALE DO SAO 

LOURENCO LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001855-23.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001855-23.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: LETICIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001773-89.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA Vistos etc. Recebo 

o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001507-05.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EMERSON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 

43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002179-13.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ARAUJO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002179-13.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DANIELA ARAUJO SOUZA VISTOS, ETC. Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001848-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WELLITON AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001848-31.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DEIVID WELLITON AMORIM 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-83.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS REIS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001851-83.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO DOS REIS 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-26.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001719-26.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE PORFIRIO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o recurso 

no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001138-11.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIANA SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO GARCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002187-87.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FLAVIO GARCIA DE SOUZA VISTOS, ETC. Defiro 

o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BARRETO DOS SANTOS NEVES (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:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001153-77.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALCIONE BARRETO DOS 

SANTOS NEVES REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 

DA BAHIA COELBA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-42.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

PEDRO PAULO LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO OAB - MT13765/O 

(ADVOGADO(A))

WELIDA DE LIMA SILVA OAB - MT26226/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000832-42.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS 

SANTOS, PEDRO PAULO LOPES DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001106-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CHAVES PUCCI OAB - GO29343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001106-06.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - 

MT Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe 

o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado após o decurso do respectivo prazo legal, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-24.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BORGES DE ALMEIDA (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001745-24.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CRISTIANE BORGES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Ante a afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de 

recurso financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE BARRETO DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1001154-62.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALCIONE BARRETO DOS 

SANTOS NEVES REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 

DA BAHIA COELBA Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA RIBEIRO ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001143-33.2019.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA CRISTINA RIBEIRO 

ANASTACIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado 

após o decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-11.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000071-11.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALESSANDRO VIEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte 

exequente trazer aos autos valor atualizado do débito, para que seja 

expedido mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, 

no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002182-65.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DOS REIS SOUZA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002182-65.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: EDIVALDO DOS REIS SOUZA SANTANA 

VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do 

art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando 

que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem 

os autos imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase 

de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001534-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001534-85.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ALESSANDRO ALEXANDRE DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001651-76.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDJARD SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001651-76.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: EDJARD SANTOS DE LIMA 

EXECUTADO: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002225-02.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FORTUNATO DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO ROMANO TUFO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001183-83.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ADAO FORTUNATO DA SILVA 

- EPP EXECUTADO: ANGELO ROMANO TUFO VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000175-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA Vistos. Intime-se o 

executado para que informe nos autos, no prazo de 05 dias, o seu atual 

local de trabalho. Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao INSS para que informe 

nos autos, no prazo de 15 dias, a existência de vínculo empregatício da 

parte executada. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001298-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001298-36.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: PATRICK RICARDO DA ROCHA Vistos, etc. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 
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proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000172-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000172-82.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO VISTOS, ETC. 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o 

débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e tornem os autos 

imediatamente conclusos para bloqueio on line. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002282-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TIAGO SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO ATANASIO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002282-20.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: MAURICIO TIAGO SANTI 

EXECUTADO: JANIO ATANASIO DE SOUZA Vistos, etc. Passo a análise 

do pedido de penhora de salário da parte executada para pagamento do 

débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a relativização 

da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, 

IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na espécie, contudo, 

diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a 

excepcional capacidade da parte devedora de suportar a penhora de 

parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANDE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001397-06.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: ELANDE ALVES DA SILVA Vistos, etc. Passo a análise 

do pedido de penhora de salário da parte executada para pagamento do 

débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a relativização 

da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, 

IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a 

satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para 

garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na espécie, contudo, 

diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a 

excepcional capacidade da parte devedora de suportar a penhora de 

parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001870-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEDALVA TENORIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001870-89.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: GEDALVA TENORIO DA SILVA VISTOS, 

ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 

da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa 

de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e 
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expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002177-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NUNES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002177-77.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA PAULA NUNES SILVA Vistos, etc. 

Passo a análise do pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito Exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o 

suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Na 

espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que 

permitam aferir a excepcional capacidade da parte devedora de suportar a 

penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra de 

impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja intimada a 

empregadora da parte Executada a remeter para este juízo cópia dos 

holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu respectivo 

funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o valor a ser 

definido a título de pagamento mensal, sem agravar a subsistência 

deste(a). Intime-se ainda a parte Executada a, querendo, manifestar-se 

sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando despesas mensais 

suas que poderiam influenciar no valor a ser eventualmente penhorado 

sobre seus ganhos. Auferido o valor dos rendimentos percebidos e 

decorrido o prazo assinalado, com ou sem resposta, conclusos para 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000026-07.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIANA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000026-07.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: RAFAEL VIANA FERREIRA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 - Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001249-92.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001249-92.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: NILTO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 - Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000904-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NISVALDO TEODORO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000904-63.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: NISVALDO TEODORO ALMEIDA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a 

teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado após o decurso do respectivo 

prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001552-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001552-09.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELISAMA ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Ante a 

afirmação da parte RECORRENTE de ser desprovida de recurso 

financeiro, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado após o 

decurso do respectivo prazo legal, remetam-se os autos à egrégia Turma 

Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001763-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE ANTUNES DUQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001763-45.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEICIANE ANTUNES DUQUE 

EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS, ETC. Defiro o 

pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não pago o débito 

no prazo de 15 dias, deve a parte exequente trazer aos autos valor 

atualizado do débito, para que seja expedido mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001105-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SOUZA CATARINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001105-21.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDECI SOUZA CATARINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, deve a parte 

exequente trazer aos autos valor atualizado do débito, para que seja 

expedido mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, 

no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a 

completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Atente-se para conversão da ação para 

fase de execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por 

litigância de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001784-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001784-21.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANA PACHECO LEAL 

EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001657-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEN SIRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001657-20.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: WESLEN SIRINO Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação proposta 

por WESLEN SIRINO, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, tendo como parte exequente TELEFÔNICA BRASIL S.A.. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na 

satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, 

que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que esgotados 

todos os meios para o cumprimento da obrigação imposta. Ocorre que não 

obstante a decisão proferida nos autos, não houve manifestação da parte 

exequente, constando certificado nos autos a inércia da mesma. Nesse 

sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do 

credor para que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de 

extinção e arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de 

extinção do processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos 

autos, o credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o 

prosseguimento do feito, mormente porque já realizados dois leilões com 

resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 

71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A 

parte exequente não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, 

passíveis de penhora, bem como não se manifestou nos autos quando 

intimada, portanto, NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002485-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002485-79.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDELSON NUNES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por EDELSON NUNES DOS SANTOS, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da 

inicial, ausência de comprovante original e ausência de pretensão 

resistida, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, sob 

fundamento de ausência de documento indispensável a propositura da 

ação, tendo em vista que o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de 

ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a preliminar de 

ausência de documento original, tenho que a mesma deve ser rejeitada, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos apresentam 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 
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PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DOS SANTOS PEREIRA (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001721-93.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARINETE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MARINETE DOS SANTOS PEREIRA, em desfavor de 
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de litispendência, inépcia da inicial, 

ausência de comprovante original e ausência de pretensão resistida, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora no pedido contraposto. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de litispendência, tendo em 

vista que tal instituto já fora reconhecido nos autos 

1001722-78.2019.8.11.0010, sendo o mesmo extinto. Ainda, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial, sob fundamento de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No mesmo sentido, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de pretensão resistida, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via administrativa não 

é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No que 

tange a preliminar de ausência de documento original, tenho que a mesma 

deve ser rejeitada, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos 

apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 
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indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002874-64.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANAJARA OLIVEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por ANAJARA OLIVEIRA RODRIGUES, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova e ausência de documento indispensável, afirmando no 

mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e no pedido contraposto. 

É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência 

de documento indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o 

documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No que 

tange a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho 

que esta deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se 

de relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 
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comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 – determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT19525-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000357-23.2018.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: ANDRESA FREITAS DE PAIVA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por ANDRESA FREITAS DE PAIVA, a qual encontra-se em 

fase de cumprimento de sentença, tendo como parte exequente 

TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Analisando detidamente os autos, verifico que 

não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. 

Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade do presente 

feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da obrigação 

imposta. Ocorre que não obstante a decisão proferida nos autos, não 

houve manifestação da parte exequente, constando certificado nos autos 

a inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O PROSSEGUIMENTO DO 

FEITO. Tendo havido a intimação do credor para que se manifestasse no 

prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento e, mesmo assim, 

mantendo-se inerte, é caso de extinção do processo, sem resolução de 

mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o credor não requereu diligência 

útil, de modo a justificar o prosseguimento do feito, mormente porque já 

realizados dois leilões com resultado negativo. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? Relª. juíza Fernanda Carravetta 

Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente não conseguiu lograr êxito em 

localizar bens da parte ré, passíveis de penhora, bem como não se 

manifestou nos autos quando intimada, portanto a autora NÃO atendeu ao 

chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

Assim, diante a inexistência de bens passíveis de penhora, tenho que não 

haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 
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DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Defiro, desde já, a expedição de certidão de dívida para que, 

querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA DE LIMA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002860-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDUARDA DE LIMA DE 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por EDUARDA DE LIMA DE MORAES, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento indispensável, afirmando no mérito que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas 

de litigância de má-fé e no pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No mesmo sentido, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de pretensão resistida, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Outrossim, a busca ou o exaurimento da via administrativa não 

é requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No que 

tange a preliminar de ausência de documento original, tenho que a mesma 

deve ser rejeitada, tendo em vista que os documentos trazidos aos autos 

apresentam informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 
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manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO PAULINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001812-86.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROLDAO PAULINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ROLDAO PAULINO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada no valor R$ 

164,67 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois conforme se infere 

dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, 

ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. DA MULTIPLICIDADE DE AÇÕES Com efeito, em 

simples busca pelo sistema PJE, verifico a existência de 02 processos 

movidos pela parte autora em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., são 

eles: 1. 1001814-56.2019.8.11.0010 – discute-se a inclusão no valor de 

R$ 154,18 (cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos); e 2. 

presente processo - 1001812-86.2019.8.11.0010 - discute-se a inclusão 

no valor de R$ 164,67 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos). Ocorre que este mesmo juízo, já proferiu sentença nos autos 

1001814-56.2019.8.11.0010, onde foi demonstrada a existência de 

relação jurídica entre as partes, através do contrato juntado com a defesa 

no Id. 28858942, sendo que há cópia do documento de identidade da parte 

autora, bem como a assinatura é idêntica as demais assinaturas apostas 

nos documentos que instruíram a exordial. Ora, se este juízo já tomou 

conhecimento da existência de contrato firmado entre as partes, não pode 

simplesmente se calar, tendo em vista que obteve contato com tal prova. 

Daí a importância da lei 9.099/95, em seus artigos 5º e 6º que dispõem, 

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

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

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Ainda, 

tenho que o objetivo final do presente processo é a busca da verdade 

real, a qual deve nortear o processo civil hodierno. Logo, considerando 

que a parte autora afirmou na exordial que “não solicitou a contratação do 

de serviço ou produto”, tenho que não condiz com a verdade real. 

Outrossim, não se pode olvidar que o próprio TJMT, sedimentou 

entendimento no sentido de que mesmo na hipótese de diversas inserções 

nos órgãos restritivos de crédito pela mesma parte, ainda que haja 

multiplicidade de ações em seu desfavor, tal dano será único. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
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DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – COMPROVAÇÃO –MENSALIDADES DE FACULDADE 

IMPAGAS - VÁRIAS NEGATIVAÇÕES, NA MESMA DATA – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MESMO FATO 

E CAUSA DE PEDIR – PEDIDO DIVERSO – DANO MORAL EVIDENCIADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA DEMANDA JULGADA – PRETENDIDA 

FIXAÇÃO DE NOVA INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL 

ÚNICO – REPARAÇÃO REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. A despeito 

de se tratarem de 04 (quatro) negativações, provenientes de títulos com 

numerações diversas, todas elas se referem a mensalidades não pagas, 

relacionadas ao mesmo contrato, cujas anotações foram todas levadas a 

efeito na mesma data. Não é fato de a autora ter seu nome negativado 04 

(quatro) vezes, no mesmo dia, que vai configurar a existência de 04 

(quatro) danos diferentes. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que fato 

que gerou o dano moral é um só. Sendo assim, o mesmo fato não pode 

receber múltiplas reparações. É dever do Poder Judiciário “dar a cada um 

o que é seu de direito”, e essa premissa abarca tanto a reparação de 

possíveis injustiças, ressarcindo aqueles que, de algum modo, foram 

lesados, quanto a coibição de possíveis abusos de direito. Nessa 

perspectiva, as indenizações não devem ser concedidas indistintamente, 

sem, antes de tudo, o julgador ponderar acerca das peculiaridades 

subjetivas do caso posto em exame, sob pena de cometimento de grandes 

equívocos e de graves injustiças. No caso específico dos autos, como 

sobejamente explicitado, a indenização almejada nesta ação, a título de 

dano moral, está fundada no mesmo fato e possui a mesma causa de 

pedir formulada na ação de numeração 007427- 97.2016.811.0004, em 

que houve a condenação, da instituição de ensino, ao pagamento do valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais. 

(TJ-MT CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO 

0007424-45.2016.8.11.0004. Data de publicação: 21/02/2019) Desta 

forma, considerando se tratar de dano moral único, bem como tendo sido 

produzida a prova nos autos 1001814-56.2019.8.11.0010 (contrato 

juntado com a defesa no Id. 28858942), tenho que tal documento deve ser 

considerado na presente ação, tendo em vista que fora entabulado entre 

as partes MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a 

parte ré. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando demonstrada a 

inadimplência da parte autora. A parte reclamada juntou nos autos 

1001814-56.2019.8.11.0010, a comprovação do serviço contratado pela 

parte demandante, conforme se extrai do contrato juntado com a defesa 

no Id. 28858942, sendo que há cópia do documento de identidade da parte 

autora, bem como a assinatura é idêntica as demais assinaturas apostas 

nos documentos que instruíram a exordial. Outrossim, ressalto para o fato 

de que, fora possibilitado a parte autora, o exercício do contraditório e 

ampla defesa, onde poderia demonstrar o pagamento dos débitos, 

permanecendo inerte neste particular. Ainda, não deve prosperar a 

alegação da parte autora na impugnação, de que realizou o cancelamento, 

pois conforme consta da exordial fora alegado que “a mesma não possui 

vínculo com essa operadora”, de modo que as próprias teses 

apresentadas são colidentes. A parte requerente deixou de trazer 

qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, a 

dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização 

por danos morais. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento 

e noventa e nove reais e treze centavos) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS – A PARTE AUTORA ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA 

INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA 

IMPUGNAÇÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA 

MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a 

procedência dos seus pedidos iniciais com o reconhecimento dos danos 

morais, oriundos da suposta inclusão indevida de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. No entanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente a contestação traz o termo de adesão e contratação 

de serviços (id. 7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem 

como cópia dos documentos pessoais da autora e histórico de 

pagamentos (id. 7580914), o que evidencia regular contratação e 

utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte Reclamante.3. 

Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que não possui 

nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de 

pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega a ausência de 

demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos 

fatos.4. Contudo, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em 

vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa 

forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso 

conhecido e improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando 

a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95, tendo em vista que já houve a condenação nos autos 

1001814-56.2019.8.11.0010. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI DA ROSA LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002758-58.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GRACIELI DA ROSA 

LOCATELLI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por GRACIELI DA ROSA LOCATELLI, em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, 

referente débito indevido, requerendo assim a declaração de inexistência 

do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de ausência de documento indispensável, afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e no pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o 

documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a 

parte ré. No caso em tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a 

existência de relação jurídica entre as partes, restando demonstrada a 

inadimplência da parte autora. A parte reclamada juntou nos autos a 

comprovação do serviço contratado pela parte demandante, conforme se 

extrai do contrato juntado com a defesa no id 28856857, sendo que há 

cópia do documento de identidade da parte autora, bem como a assinatura 

é idêntica as demais assinaturas apostas nos documentos que instruíram 

a exordial. Outrossim, ressalto para o fato de que, fora possibilitado a 

parte autora, o exercício do contraditório e ampla defesa, onde poderia 

demonstrar o pagamento dos débitos, permanecendo inerte neste 

particular. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela parte ré. Assim, a dívida e negativação são 

legítimas, descabe, portanto, o pleito de indenização por danos morais. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES 

INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento e noventa e nove reais e 

treze centavos) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA 

JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – A PARTE AUTORA 

ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI 

DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA IMPUGNAÇÃO ALEGA A 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO 

JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. No caso em 

comento, a parte Recorrente pleiteia a procedência dos seus pedidos 

iniciais com o reconhecimento dos danos morais, oriundos da suposta 

inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

No entanto, não há que se falar em condenação por danos morais, 

tampouco em procedência dos pedidos iniciais, notadamente a 

contestação traz o termo de adesão e contratação de serviços (id. 

7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem como cópia dos 

documentos pessoais da autora e histórico de pagamentos (id. 7580914), 

o que evidencia regular contratação e utilização dos serviços, fato 

inicialmente negado pela parte Reclamante.3. Ainda mais, verifica-se que a 

parte autora alega na inicial que não possui nenhum débito com a 

recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, 

na impugnação a parte autora alega a ausência de demonstração de 

contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos fatos.4. Contudo, 

mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em vista que a 

recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa forma, a 

sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso conhecido e 

improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, 

PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida que justificasse os apontamentos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

152,85 (cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação da relação entre as partes e, em face de inadimplência da 

mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 
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reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a tutela de urgência deferida nos autos. ACOLHO o pedido 

contraposto, determinando que a parte autora pague a dívida discutida nos 

autos, cujo valor total é de R$ 152,85 (cento e cinquenta e dois reais e 

oitenta e cinco centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a 

partir do vencimento. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001032-20.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001032-20.2017.8.11.0010. EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

EXEQUENTE: CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por CELIA REGINA ALVES DOS SANTOS, a qual 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como parte 

exequente TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Analisando detidamente os autos, 

verifico que não houve sucesso na satisfação do presente cumprimento 

de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna impossível a continuidade 

do presente feito, já que esgotados todos os meios para o cumprimento da 

obrigação imposta. Ocorre que não obstante a decisão proferida nos 

autos, não houve manifestação da parte exequente, constando certificado 

nos autos a inércia da mesma. Nesse sentido: Ementa: EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A ENSEJAR O 

PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Tendo havido a intimação do credor para 

que se manifestasse no prazo de dez dias, sob pena de extinção e 

arquivamento e, mesmo assim, mantendo-se inerte, é caso de extinção do 

processo, sem resolução de mérito. Ademais, na hipótese dos autos, o 

credor não requereu diligência útil, de modo a justificar o prosseguimento 

do feito, mormente porque já realizados dois leilões com resultado 

negativo. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS ? 2ª TR ? RI nº 71004466843 ? 

Relª. juíza Fernanda Carravetta Vilande - j. 26/06/2013) A parte exequente 

não conseguiu lograr êxito em localizar bens da parte ré, passíveis de 

penhora, bem como não se manifestou nos autos quando intimada, 

portanto a autora NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. Assim, diante a inexistência de bens 

passíveis de penhora, tenho que não haverá outro caminho que não seja a 

extinção da presente execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida para que, querendo, a parte credora 

possa buscar futura execução caso venha a ter conhecimento da 

existência de bens penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a 

negativação do devedor, sob a responsabilidade do exequente, nos 

termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002671-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002671-05.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DONIZETH ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de ação 

proposta por DONIZETH ALVES DA SILVA, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Analisando os autos, vislumbro que a situação fática foi 

d i s t r i b u í d a  e m  0 2  ( d o i s )  p r o c e s s o s ,  s ã o  e l e s :  1 . 

1002671-05.2019.8.11.0010; 2. 1002670-20.2019.8.11.0010; A 

litispendência se caracteriza através do ajuizamento de duas ou mais 

ações que possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - 

reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada; Sobre a litispendência, leciona Nelson Nery Junior: “Ocorre a 

litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em 

curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, 

quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e 

remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que 

determina o momento em que ocorre a litispendência. Como a primeira já 

fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a 

litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo 

sem julgamento do mérito.” (Código de Processo Civil Comentado, 6ª 

edição, RT, p. 655). Neste sentido inclusive já decidiu este Tribunal, 

vejamos : AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de 

litispendência entre ações, necessária se faz a extinção do segundo 

processo. Assim, tenho pela existência de litispendência, não havendo 

outro caminho que não seja a extinção da presente ação. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 485, V do CPC. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELE FERREIRA BRAGA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002730-90.2019.8.11.0010. REQUERENTE: THAIS DANIELE FERREIRA 

BRAGA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, proposta por THAIS DANIELE 

FERREIRA BRAGA, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a 

parte autora ser usuária dos serviços da parte ré, tendo sido suspenso 

indevidamente sua linha telefônica, requerendo assim indenização de 

danos morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que houve atraso no pagamento das faturas, 

motivo pelo qual houve a suspensão, afirmando no mérito a inexistência do 

dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo a análise de mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. 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.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora afirma ter ocorrido a suspensão de sua linha telefônica de 

forma indevida. In casu, a própria parte reclamante não trouxe aos autos 

os comprovantes de pagamentos das faturas, a fim de comprovar a 

suposta interrupção indevida de sua linha telefônica. Ademais, verifico 

que a parte ré afirmou que o cancelamento/suspensão a linha telefônica 

da parte autora se deu em 28/08/2019, por motivo de inadimplência, tendo 

em vista atraso pelo período superior a 90 dias das faturas referentes aos 

meses de abril e maio de 2019, o que foi corroborado pelo próprio 

comprovante de pagamento trazido pela parte autora na peça de 

impugnação, demonstrando o pagamento dos débitos apenas em 

23/09/2019. De forma muito didática, se as faturas dos meses 04 e 

05/2019 se encontram inadimplidas pela parte autora, tendo seu 

pagamento sido realizado apenas na data de 23/09/2019, não há se falar 

em qualquer conduta ilícita da parte ré, no que tange a suspensão dos 

serviços ocorrido em 28/08/2019. Outrossim, ressalto para o fato de que, 

fora possibilitado a parte autora, o exercício do contraditório e ampla 

defesa, onde poderia demonstrar o pagamento das faturas com 

vencimento em 04 a 08/2019, apto a demonstrar que estava adimplente na 

data do cancelamento/suspensão da linha telefônica, permanecendo inerte 

neste particular. Logo, deveria esta trazer aos autos a comprovação da 

regularidade dos pagamentos, passando ao largo de comprovar tal 

ocorrência. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do CPC. “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)”. Outrossim, a própria parte autora requereu o 

julgamento antecipado da lide, nos termos da exordial, demonstrando 

nitidamente que não havia provas a serem produzidas. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes, contudo, não houve o pagamento dos débitos no 

tempo e modo, o que ocasionou a suspensão/cancelamento da linha 

telefônica, não havendo que se falar em conduta ilícita da parte ré. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. INADIMPLÊNCIA. ORIGEM 

COMPROVADA. CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. LEGITIMIDADE 

NO CANCELAMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. Legítimo o 

cancelamento da linha telefônica do apelante, uma vez que se encontrava 

inadimplente há um semestre e que, somente, veio a quitar o débito após o 

cancelamento dos serviços que lhe eram prestados pela apelada. Não há 

que se falar, portanto, em dano moral. Honorários majorados nos termos 

do §11º, do art. 85, do CPC. Sentença de improcedência mantida. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70077316255, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em: 14-06-2018 Inexistindo ato ilícito praticado pela 

Reclamada, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela 

parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência, a fim de garantir a 

continuidade do fornecimento dos serviços de telefonia, ressalvada a 

possibilidade de interrupção no caso de débitos. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002294-34.2019.8.11.0010. REQUERENTE: APARECIDO QUIRINO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 
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desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LIMA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de inépcia da 

inicial, ausência de comprovante original e ausência de pretensão 

resistida, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, sob 

fundamento de ausência de documento indispensável a propositura da 

ação, tendo em vista que o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de 

ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Outrossim, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a preliminar de 

ausência de documento original, tenho que a mesma deve ser rejeitada, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos apresentam 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 
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importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outro 

apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se de apontamento 

posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste inscrição preexiste à discutida nos autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse 

entendimento: RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA 

restrição posterior – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(N.U 8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO 

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-21.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA RUFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002754-21.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JANAINA PEREIRA RUFINO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JANAINA PEREIRA RUFINO, em desfavor TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

tendo em vista ausência de qualquer débito junto a parte ré, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização de danos 

morais. Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova e ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de documento sigiloso, ante a 

inexistência de informações pessoais da parte autora no citado 

documento. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de 

documento original, tendo em vista que o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. No que tange a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que esta deve ser 

indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. DA 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o áudio juntado nos autos, 

demonstra claramente a contratação dos serviços pela parte autora, o 

qual foi registrado e confirmado pela mesma, que por mais de uma 

oportunidade confirmou todos os seus dados pessoais, quando da 

contratação. Ainda, chama a atenção o fato de que a própria parte autora 

confirmou seu endereço residencial para o recebimento das faturas, o 

qual é o mesmo declinado na exordial, não sendo crível que eventual 

falsário solicitaria o envio da fatura para a residência da parte reclamante. 

Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado da Turma Recursal do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - 

INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em incompetência dos juizados 

especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia 

fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi 

suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2. Tendo a parte 

recorrida apresentado o áudio de ligação telefônica que comprova a 

existência de relação jurídica entre as partes, resta afastada a alegação 

de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o 

inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de 

proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 4. Havendo 

dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o 

pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 

5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há se falar em 

inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 781400920168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 
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18/10/2017) Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do áudio da ligação 

travada pelas partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente o processo, verifico que o áudio trazido nos, deve ser 

reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, após 

a confirmação de seus dados pessoais, a contratação de plano telefônico 

junto a parte demandada, conforme já delineado acima. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. 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 através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente 

demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte 

reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos 

atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 68,96 

(sessenta e oito reais e noventa e seis centavos), que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da comprovação 

da relação jurídica e, em face de inadimplência da mesma, merece guarida 

o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o pedido contraposto, 

determinando que a parte autora pague a fatura discutida nos autos, cujo 

valor total é de R$ 68,96 (sessenta e oito reais e noventa e seis 

centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente a partir do 

vencimento da fatura. Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena 

de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da 

causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código 

de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Processo Número: 1002753-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)
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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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por LUIZ FERNANDO OLIVEIRA LIMA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

necessidade de audiência de instrução, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e ausência de comprovante original, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a preliminar de necessidade 

de realização de audiência de instrução, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, haja vista tratar de prova documental, a qual deve ser produzida 

pelas partes. Ademais, não configura cerceamento defesa o julgamento 

antecipado da lide quando a matéria posta em exame reclama unicamente 

provas documentais. Na espécie, prova testemunhal alguma seria capaz 

de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. Ainda, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de documento original, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos apresentam 

informações verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, tenho que esta deve ser indeferida, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 
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que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002583-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002583-98.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANDERSON BARBOSA BRAGA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta por 

ANDERSON BARBOSA BRAGA, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, a 

qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença, já tendo sido expedido o competente 

alvará judicial. No caso, restando demonstrada de forma inequívoca a 

satisfação da medida pretendida pelas partes, a extinção do feito é medida 

de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 925, ambos do CPC. 

À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000462-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000462-97.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DIONIZIO DE JESUS 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Ação proposta por DIONIZIO DE JESUS, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que houve sucesso 

na satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo sido 

expedido o competente alvará judicial. No caso, restando demonstrada de 

forma inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a 

extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 

925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001194-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DENILSON DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001194-15.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EXECUTADO: JOSE DENILSON DOS SANTOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por JOSE DENILSON DOS SANTOS, em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A, 

a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 

se infere do id 27385881. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 
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não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002346-30.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por MARCIA VIEIRA DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

indeferimento da petição inicial, ausência de consulta extraída dos órgãos 

de proteção ao crédito e falta de interesse de agir, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora no pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, sob o 

fundamento de ausência de comprovante de residência e consulta 

extraída dos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. No 

que tange a preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de 

ausência de pretensão resistida, tenho que esta deve ser indeferida, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é 

requisito indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a 

parte tem de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 
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Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível 

o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte 

promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto 

aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de fixação de multa; e 3 – condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002171-36.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELIETE DE SOUZA BARROS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ELIETE DE SOUZA BARROS, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que sofreu cobranças indevidas pela 

parte ré, referente débitos de terceiros, pugnando ao final pela cessação 

das cobranças e indenização de danos morais. Tutela de urgência 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito a 

ausência de comprovação das alegações, inexistindo o dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade, pugnando 

pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada manifestar-se 

precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, 

presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, 

do CPC, salvo tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência 

de instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver 

contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto. Com efeito, o 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora contesta as cobranças realizadas pela parte reclamada, afirmando 

ausência de contratação. No caso em tela, de acordo com os documentos 

carreados nos autos, não há qualquer comprovação de que a parte autora 

tenha autorizado junto a parte ré, a realização das indigitadas cobranças. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 
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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. Assim, ante a ausência de comprovação da 

legalidade das cobranças realizadas pela parte ré, a declaração de 

inexistência das mesmas é medida que se impõe, devendo a parte 

demandada obstar em realizar qualquer cobrança nesse sentido. DOS 

DANOS MORAIS Com relação à lesão moral, contudo, tenho que não se 

verifica comprovado dano capaz de ensejar indenização a esse título, 

porquanto a violação aos direitos personalíssimos, salvo os in re ipsa, 

necessitam de prova efetiva, não passando o fato de indesejado dissabor 

da vida cotidiana. Não se vislumbra nos autos situação de afronta aos 

atributos de personalidade da parte autora. Por certo a simples cobrança 

gerou aborrecimentos e dissabores, os quais, no entanto, não têm a 

relevância necessária para caracterização do abalo moral indenizável que 

deve ser reservado para situações de efetiva afronta aos direitos da 

personalidade, o que não se vislumbra no caso. Da mesma forma, 

eventual reclamação administrativa, bem como o ajuizamento de outra 

ação, não conduz à procedência do pleito indenizatório da autora por 

danos imateriais. Neste contexto, verifica-se a inexistência de qualquer 

evidência de dano moral que autorize a reparação. Anoto por oportuno, 

que não restou comprovado nos autos o abuso no direito de cobrança da 

prestadora de serviços ou inscrição indevida do nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo pela inexistência de dano 

moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno trazer à reflexão as 

ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “para a determinação 

da existência do dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é 

indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. Ora, nosso meio social 

nos projeta alguns incômodos, estamos todos fadados a estes. Não é 

qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente 

quando observamos que não houve inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO APÓS O 

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de ação 

indenizatória em que a Recorrida GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE postula 

reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de 

cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente OI S/A, oriunda de 

suposta quebra contratual.2. Com efeito, a empresa Recorrente não logrou 

êxito em comprovar a regularidade da cobrança da multa de fidelização 

após o prazo de 01 (um) ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus 

que lhe competia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, 

tenho que a situação vivenciada pela Recorrida corresponde a mero 

dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, 

não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se 

resolve, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos 

débitos), providência deferida na sentença com a confirmação da 

liminar.5. Sentença reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (Recurso Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: 

GERCINA DE ARAUJO TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 30/10/2018) Assim, o pedido 

indenizatório de danos morais deve ser indeferido. DOS DANOS 

MATERIAIS No que toca a repetição do indébito, tenho que não assiste 

razão a parte autora. É que, analisando detidamente os autos, verifico das 

faturas trazidas no id 24026248, que não foram juntados os respectivos 

comprovantes de pagamento. Assim, não comprovado o respectivo 

pagamento, não há se falar em devolução dos valores. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a tutela de 

urgência deferida nos autos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ROLDAO PAULINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001814-56.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ROLDAO PAULINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ROLDAO PAULINO DE OLIVEIRA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada no valor R$ 

154,18, referente débito indevido, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de consulta extraída dos órgãos de proteção ao crédito e impossibilidade 

de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora no pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de ausência de documento indispensável a propositura da ação, tendo em 

vista que o documento trazido aos autos apresenta informações 

verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, tenho que a mesma deve ser indeferida, pois conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte 

autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte 

reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer relação jurídica junto a parte ré. No caso em 

tela, de acordo com a prova dos autos, verifico a existência de relação 

jurídica entre as partes, restando demonstrada a inadimplência da parte 
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autora. A parte reclamada juntou nos autos a comprovação do serviço 

contratado pela parte demandante, conforme se extrai do contrato juntado 

com a defesa no Id. 28858942, sendo que há cópia do documento de 

identidade da parte autora, bem como a assinatura é idêntica as demais 

assinaturas apostas nos documentos que instruíram a exordial. Outrossim, 

ressalto para o fato de que, fora possibilitado a parte autora, o exercício 

do contraditório e ampla defesa, onde poderia demonstrar o pagamento 

dos débitos, permanecendo inerte neste particular. Ainda, não deve 

prosperar a alegação da parte autora na impugnação, de que realizou o 

cancelamento, pois conforme consta da exordial fora alegado que “a 

mesma não possui vínculo com essa operadora”, de modo que as próprias 

teses apresentadas são colidentes. A parte requerente deixou de trazer 

qualquer contraponto às provas apresentadas pela parte ré. Assim, a 

dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização 

por danos morais. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AELGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

SUPOSTAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS NO VALOR DE R$ 199,13 (cento 

e noventa e nove reais e treze centavos) – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS – A PARTE AUTORA ALTERA A VERSÃO DOS FATOS – NA 

INICIAL DIZ QUE NÃO POSSUI DÉBITO COM A PARTE RECORRIDA, JÁ NA 

IMPUGNAÇÃO ALEGA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA 

MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.1. No caso em comento, a parte Recorrente pleiteia a 

procedência dos seus pedidos iniciais com o reconhecimento dos danos 

morais, oriundos da suposta inclusão indevida de seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. 2. No entanto, não há que se falar em 

condenação por danos morais, tampouco em procedência dos pedidos 

iniciais, notadamente a contestação traz o termo de adesão e contratação 

de serviços (id. 7580913), devidamente assinado pela parte autora, bem 

como cópia dos documentos pessoais da autora e histórico de 

pagamentos (id. 7580914), o que evidencia regular contratação e 

utilização dos serviços, fato inicialmente negado pela parte Reclamante.3. 

Ainda mais, verifica-se que a parte autora alega na inicial que não possui 

nenhum débito com a recorrida, mas não juntou nenhum comprovante de 

pagamento. Contudo, na impugnação a parte autora alega a ausência de 

demonstração de contratação, ou seja, a parte autora altera a versão dos 

fatos.4. Contudo, mantenho a litigância de má-fé da parte autora, tendo em 

vista que a recorrida comprovou a relação entre as partes.5. Dessa 

forma, a sentença deve ser mantida em sua totalidade.6. Recurso 

conhecido e improvido. (N.U 1007057-34.2017.8.11.0015, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) Destarte, não se verificando 

a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá 

ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando 

não possuir qualquer dívida que justificasse os apontamentos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em 

virtude dos atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, 

verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando 

se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

154,18 (cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação da relação entre as partes e, em face de inadimplência da 

mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

ACOLHO o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a 

dívida discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 154,18 (cento e 

cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), acrescida de juros e 

corrigida monetariamente a partir do vencimento. Por outro lado, condeno a 

parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% 

sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte 

reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos 

do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003193-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003193-66.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Ação proposta por ANTONIO RAMOS DA SILVA, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que houve sucesso 

na satisfação do presente cumprimento de sentença, já tendo sido 

expedido o competente alvará judicial. No caso, restando demonstrada de 

forma inequívoca a satisfação da medida pretendida pelas partes, a 

extinção do feito é medida de rigor. DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, II e 

925, ambos do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 
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Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETH ALVES DA SILVA (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002670-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DONIZETH ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de processo 

movido por DONIZETH ALVES DA SILVA, em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar de cientificada 

da assentada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Assim, tenho que a extinção do 

presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-40.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002410-40.2019.8.11.0010. REQUERENTE: HENRIQUE SOARES DA 

SILVA NETO, HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO - ME 

e HENRIQUE SOARES DA SILVA NETO, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relatam as partes autoras 

serem consumidoras da parte reclamada, recebendo cobrança referente a 

“recuperação de consumo”, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de ilegitimidade ativa, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda e procedência do 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade ativa arguida, na medida em que a parte autora 

se trata de pessoa jurídica enquadrada no art. 8º, § 1º, inc. II, da Lei 

9.099/95, conforme documentos que acompanham a inicial. Logo, pode 

demandar no sistema dos Juizados Especiais Cíveis. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta a fatura emitida pela parte reclamada, 

denominada “consumo a recuperar”. De outro lado, a parte reclamada 

NÃO demonstrou efetivamente a existência de irregularidade na unidade 

consumidora. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os 

autos verifico que a parte reclamada não conseguiu satisfatoriamente com 

a contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. Ora, em que pese a 

alegação da parte reclamada de constatação de irregularidade através de 

vistoria realizada, a mesma NÃO trouxe aos autos o TOI – Termo de 

Ocorrência de Inspeção, laudo de vistoria e comunicação da data de 

vistoria, afim de demonstrar suficientemente que havia irregularidade na 

unidade consumidora, ou ainda, não possibilitou a parte consumidora a 

oportunidade do contraditório e da ampla defesa, nos termos do que 

preceitua o ordenamento jurídico e a Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre qualquer 

irregularidade na Unidade Consumidora da parte reclamante, sendo que 

competia a empresa ré trazer aos autos os documentos que fazem prova 

de suas alegações. Nessas condições, não assiste a parte ré, o direito de 

emitir fatura de recuperação de receita com amparo na Resolução 

414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da parte consumidora inadimplente 

ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, a parte reclamada não cumpriu 

com os critérios técnicos dos artigos 129, 130, Inciso V e 133, todos da 

Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela parte reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a parte reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. RESOLUÇÃO 

NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, AO DEFINIR PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE, ESTABELECE QUE A 

DISTRIBUIDORA, NOS CASOS EM QUE HOUVER NECESSIDADE DE 

RETIRADA DO MEDIDOR, DEVE NÃO SÓ ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO 

EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER LACRADO NO ATO DA RETIRADA, 

MEDIANTE ENTREGA DE COMPROVANTE AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE 
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QUE ACOMPANHAR A INSPEÇÃO, O QUE FOI OBSERVADO NA ESPÉCIE, 

MAS ENCAMINHÁ-LO, POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO, PARA 

REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 5º DO ART. 129), COM 

COMUNICAÇÃO AO "CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE 

COMPROVAÇÃO, COM PELO MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, 

O LOCAL, DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, 

PARA QUE ELE POSSA, CASO DESEJE, ACOMPANHÁ-LA 

PESSOALMENTE OU POR MEIO DE REPRESENTANTE NOMEADO" (§ 7º DO 

ART. 129), ATÉ PORQUE TAL AVALIAÇÃO TÉCNICA, MESMO QUE 

REALIZADA PELO LABORATÓRIO DO FORNECEDOR, HÁ DE SER 

IMPLEMENTADA COM PESSOAL TECNICAMENTE HABILITADO E 

EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME PADRÕES DO ÓRGÃO 

METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER CERTIFICAÇÃO NA NORMA 

DA ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º DO ART. 129). CONSEGUINTE, ANTE A 

AUSÊNCIA, IN CASU, DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR NA FORMA DO QUE DETERMINA DO § 7º DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, EVIDENCIADA ESTÁ A 

NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE REALIZADO PELO FORNECEDOR, COM O QUE RESTA 

FULMINADA A DECORRENTE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NAQUELE 

ALICERÇADA. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, AD ARGUMENTANDUM 

TANTUM, INVIÁVEL SE MOSTRA A VALIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO PRETENDIDA PELA RÉ. ISSO PORQUE NÃO HÁ, NO REFERIDO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NEM EM QUALQUER OUTRO 

ELEMENTO DE PROVA CARREADO AOS AUTOS, O MENOR ADMINÍCULO 

DE PROVA A REVELAR OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA RÉ, PARA - 

AO ADOTAR O CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 130, IV, IN FINE, DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DEFINIR AS DIFERENÇAS DE ENERGIA 

FATURADAS A MENOR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70053833083, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: RICARDO BERND, JULGADO EM 

30/03/2016) (GRIFEI) A discrepância da quantidade de energia elétrica 

faturada com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam 

aflorar as inconsistências no agir da demandada, 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, ensejando direito à 

reparação por dano extrapatrimonial. Daí a concluir que se mostrou 

acertado o provimento judicial concedido in limine litis, porquanto 

determinativo da obrigação de abstenção, impondo-se a sua confirmação 

neste ato sentencial. DOS DANOS MORAIS Com relação à lesão moral, 

contudo, tenho que não se verifica comprovado dano capaz de ensejar 

indenização a esse título, porquanto a violação aos direitos 

personalíssimos, salvo os in re ipsa, necessitam de prova efetiva, não 

passando o fato de indesejado dissabor da vida cotidiana. Não se 

vislumbra nos autos situação de afronta aos atributos de personalidade da 

parte autora. Por certo a queima de aparelho gerou aborrecimentos e 

dissabores, os quais, no entanto, não têm a relevância necessária para 

caracterização do abalo moral indenizável que deve ser reservado para 

situações de efetiva afronta aos direitos da personalidade, o que não se 

vislumbra no caso. Da mesma forma, eventual reclamação administrativa, 

bem como o ajuizamento de outra ação, não conduz à procedência do 

pleito indenizatório da autora por danos imateriais. Neste contexto, 

verifica-se a inexistência de qualquer evidência de dano moral que 

autorize a reparação. Assim, o pedido indenizatório de danos morais deve 

ser indeferido. DO PEDIDO CONTRAPOSTO Pelos motivos alinhavados 

(desobediência ao que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL), 

indefiro o pedido contraposto. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a 

inexigibilidade do débito da fatura impugnada nestes autos. Por 

pertinência, CONFIRMO a tutela de urgência concedida. Por conseguinte, e 

com espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido contraposto, bem como o de indenização por danos morais, nos 

termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001369-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELOS OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001369-38.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação proposta por JOSE ROBERTO DA SILVA, em desfavor 

de GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a 

parte autora que teve interrompido o fornecimento de energia prestado 

pela segunda parte ré, em decorrência de acidente ocasionado pelo 

veículo da primeira parte requerida, que ao trafegar em sua rua acabou 

arrebentando os fios de energia elétrica, bem como danificando o “padrão 

de energia”, pleiteando ao final indenização de danos morais e materiais. 

Em contestação alega a parte primeira reclamada, em síntese, preliminar 

de inépcia e ilegitimidade ativa, afirmando no mérito ausência de culpa, 

tendo em vista que não possuía veículo transitando na hora informada do 

acidente, bem como inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final 

pela improcedência da demanda. Já a segunda parte demandada, afirma 

em síntese, preliminar de ilegitimidade ativa, passiva e incompetência, 

afirmando no mérito a inexistência de qualquer ato ilícito, tendo em vista 

culpa exclusiva de terceiro, inexistindo o dever de indenizar, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelas 

partes rés, tendo em vista que a parte autora demonstrou ser a usuária da 

Unidade Consumidora em questão, a qual beneficia toda a entidade 

familiar, composta por ela, seu cônjuge, o qual é o titular da Unidade, filhos 

e netos. Logo, tenho que a parte reclamante é beneficiária da Unidade 

Consumidora, de modo que os fatos trazidos nos autos o atingiram 

diretamente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA - USUÁRIO ADIMPLENTE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO DEMONSTRADA - CONCESSÃO DA ORDEM - RATIFICAÇÃO. Deve 

ser reconhecida a legitimidade ativa do Impetrante, ainda que a unidade 

consumidora de energia elétrica se encontre registrada em nome de 

terceiro, pois é o usuário de fato do serviço prestado pela parte impetrada 

e atingido diretamente pela suspensão do fornecimento do produto. A 

suspensão do fornecimento da energia elétrica pela concessionária exige 

que o consumidor esteja inadimplente com sua obrigação e que haja a 

prévia notificação. Demonstrado, por meio de provas pré-constituídas, que 

o usuário estava adimplente e que não fora previamente notificado, a 

suspensão do serviço configura violação a direito líquido e certo. (N.U 

0015499-16.2015.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

08/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) No que tange a preliminar de 

inépcia da inicial, aventada pela primeira parte demanda, sob fundamento 
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de ausência de documento indispensável, tenho que esta deve ser 

rejeitada, tendo em vista que os documentos necessários ao deslinde da 

ação foram juntados nos autos. Ainda, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva da segunda parte requerida, na medida em que esta é a 

Concessionária de fornecimento de energia elétrica, sendo responsável 

pela sua distribuição e manutenção dos equipamentos utilizados para tal 

finalidade. Ademais, tenho há relação de consumo na hipótese dos autos, 

nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei n º 8.078/90, ao passo que o 

artigo 17 do CDC equipara à condição de consumidor todas as pessoas 

que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de 

produto ou serviço, ou seja, toda e qualquer vítima de acidente de 

consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida 

pelo CDC. Nesse sentido, passam a ser abrangidos os chamados 

bystander, ou seja, terceiros que embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço, hipótese dos autos. No que toca a 

preliminar de incompetência do juizado especial, sob fundamento de 

necessidade de prova pericial, tenho que se torna desnecessária, tendo 

em vista que a parte demanda poderia trazer os projetos da rede elétrica e 

conjunto fotográfico da mesma, a fim de comprar a adequação da rede. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. DA (DES)NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Analisando detidamente os autos, tenho pela desnecessidade 

de realização de audiência de instrução, haja vista tratar de prova 

documental, a qual deve ser produzida pelas partes. Ademais, não 

configura cerceamento defesa o julgamento antecipado da lide quando a 

matéria posta em exame reclama unicamente provas documentais. Na 

espécie, prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual 

(d)eficiência das provas já encartadas nos autos. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que as partes reclamadas não 

conseguiram satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmaram com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora teve o fornecimento do 

serviço de energia elétrica suspenso, em decorrência de acidente 

envolvendo o veículo da primeira parte ré e os fios elétricos da rede de 

energia pertencente a segunda parte demandada. Analisando detidamente 

os autos, em que pese a primeira parte ré tenha afirmado que “nenhum 

veiculo da requerida transitou pelo local do acidente na hora informada”, 

verifico que esta NÃO demonstrou efetivamente que a rua da residência 

da parte autora não fez parte do percurso de seus caminhões no dia do 

ocorrido. Ora, é certo que os veículos da primeira parte ré, quando da 

saída do estabelecimento, possuem uma prévia programação de seu 

itinerário, de modo que as entregas realizadas pela mesma são realizadas 

com prévio agendamento, sendo certo que nenhum relatório dos itinerários 

daquele dia foi juntado nos autos. Incumbe a parte reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Ademais, a primeira parte demandada sequer impugnou o fato de que 

o veículo de Placa AEU – 7528 – Douradina –PR, é de sua propriedade, 

bem como o motorista Sr. DINEY GOMES DA SILVA lhe presta serviços, 

conforme informado na exordial e corroborado pelo Boletim de Ocorrência 

no id 21123737. Logo, tenho que restou incontroverso nos autos que o 

caminhão baú de propriedade da primeira parte ré, foi o responsável pelo 

evento danoso, que culminou com o rompimento dos fios elétricos e 

danificação do “padrão de energia” do imóvel da parte autora. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Quanto a tese aventada pela segunda parte demandada, de 

inexistência de ato ilícito, tenho que a mesma deve ser afastada. Ora, em 

que pese a alegação da segunda parte reclamada de que os fios 

condutores de energia elétrica estavam “ACIMA DO LIMITE MÍNIMO 

estabelecido pelas normas vigentes”, a mesma NÃO trouxe aos autos o 

projeto da rede elétrica ou laudo de vistoria que atestasse tal fato ou 

ainda, ata notarial em que pudesse registrar a real distância dos fios 

elétricos do chão, ato a demonstrar a regularidade da rede, ônus que lhe 

incumbia. Assim, não há nos autos prova suficiente que demonstre 

qualquer regularidade da rede elétrica, sendo que competia a empresa ré 

trazer aos autos os documentos que fazem prova de suas alegações. 

Nesse quadro, competia a parte ré provar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, segundo art. 373, II, do CPC, ônus do qual não 

se desincumbiu, à medida que não junta provas a demonstrar que os fios 

da rede elétrica estavam regulares. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CAMINHÃO ATINGIDO POR 

CABEAMENTO TELEFÔNICO. ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR QUE OS 

CABOS QUE ESTAVAM ABAIXO DA ALTURA PADRÃO ERAM DE OUTRA 

COMPANHIA, ENCARGO PROBATÓRIO ESTE DO QUAL NÃO SE 

DESINCUMBIU DE FORMA SUFICIENTE. INDICATIVO DE QUE OS CABOS 

ERAM EFETIVAMENTE DA DEMANDADA PORQUE UM TELEFONE DA GVT, 

EM ESCOLA PRÓXIMA, FICOU SEM SINAL NAQUELE DIA, CONFORME 

DECLARAÇÃO ACOSTADA. IMPOSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE 

TERCEIROS NO RITO DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA. 

RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71005060587, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em: 27-08-2014) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CAMINHÃO QUE ARRANCOU A FIAÇÃO DA REDE 

ELÉTRICA, QUE ESTAVA EM ALTURA MÍNIMA INADEQUADA, CAUSANDO 

A INTERRUPÇÃO DA ENERGIA E DANOS NO POSTE DE CIMENTO 

LOCALIZADO NO IMÓVEL DA AUTORA. MAU ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO DE POSTE DE MADEIRA DA REDE ELÉTRICA QUE 

CONTRIBUIU DECISAMENTE PARA O ACIDENTE E OS DANOS MATERIAIS 

SOFRIDOS PELA AUTORA. PROVA FOTOGRÁFICA E PROVA 

TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A VERSÃO EXPOSTA NA PETIÇÃO 

INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA, QUE NÃO 

PROVOU A REGULARIDADE E BOA CONSERVAÇÃO DO POSTE DE 

MADEIRA, SITUADO EM VIA PÚBLICA, UTILIZADO PARA TRANSMISSÃO 

DA ENERGIA ELÉTRICA, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, A TEOR DO ART. 373, 

II DO CPC. DEVER DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE 

COMPROVADOS E DE SUBSTITUIR O POSTE DE MADEIRA POR UM NOVO, 

DIANTE DO RISCO DE QUEDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 

71008396970, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019) No caso 

dos autos, verifico que a parte autora buscou junto as partes rés, a 

solução administrativa para a resolução do problema, sendo que estas 

últimas se mantiveram inertes para a resolução da controvérsia, sendo 

necessário o acionamento da justiça, a fim de garantir o ressarcimento 

dos prejuízos experimentados com o acidente. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, as partes 

reclamadas não se dispuseram de forma eficiente em minimizar os 

prejuízos sofridos pela parte reclamante, culminando com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora, deixando-a sem 

energia. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA ART.14 DO CDC. CAMINHÃO QUE ENGANCHOU NOS FIOS DE 

ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA ALEGADA NECESSIDADE DE REPAROS DA REDE INTERNA 

PELO CONSUMIDOR NA "ENTRADA DE ENERGIA" DA UNIDADE, PARA 

JUSTIFICAR A DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO 

ESSENCIAL (3 DIAS). 1. Tratando-se a ré de empresa concessionária, é 
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responsável pelo fornecimento e manutenção dos serviços de energia 

elétrica concedidos, e a ela cabe restabelecer no prazo regulamentado, a 

continuidade do serviço, ainda que haja eventual responsabilidade de 

terceiro no evento, 2. Ademais, reside a responsabilidade da ré quanto a 

adequação da fiação da rede elétrica na via pública (altura dos fios), pois, 

ausentes provas quanto a altura regulamentar permitida para a fiação no 

local, que não evitou o acidente. 3. A empresa concessionária de serviço 

público afigura-se responsável pelos danos causados aos consumidores. 

Comprovado o nexo causal, incumbe à ré arcar com danos decorrentes 

dos transtornos causados pela privação da autora de usufruir serviço 

essencial por mais de 3 dias, inclusive com prejuízo laboral. 4.A 

testemunha de fls. 67, ratifica a versão autoral e confirma que para os 

outros usuários da vizinhança a ré restabeleceu rápido o serviço, sem 

justificativa para omissão perante a autora por prazo superior ao legal. 4. 

Aplicação do art. 14 do CDC. A ré responde pelos danos de seus 

usuários, salvo se demonstrar a ocorrência de fato culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se evidenciou satisfatoriamente. Sentença 

mantida. Recurso desprovido.(Recurso Cível, Nº 71006320527, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em: 30-09-2016) Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante o longo período de interrupção do fornecimento de 

energia elétrica da Unidade Consumidora do imóvel da parte autora, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço. DOS DANOS 

MATERIAIS No que toca os danos materiais, tenho que assiste parcial 

razão a parte autora. É que, analisando detidamente os autos, verifico que 

a parte reclamante conseguiu demonstra o desembolso dos valores de R$ 

772,00 (setecentos e setenta e dois reais), com a aquisição do padrão e 

demais equipamentos, bem como o dispêndio do importe de R$ 715,00 

(setecentos e quinze reais), com o pagamento da mão de obra, totalizando 

o valor de R$ 1.487,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais). 

Quanto ao valor do combustível, verifico que apenas o comprovante no 

importe de R$ 70,00 (setenta reais), está legível, de modo que o outro 

comprovante, por estar ilegível, deve ser rejeitado. Desta forma, devem as 

partes rés serem compelidas, solidariamente, a restituição da importância 

total de R$ 1.557,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – condenar as partes reclamadas, 

SOLIDARIAMENTE, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos 

danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ; e 2 – condenar as partes 

reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem em favor da parte reclamante 

a importância de R$ 1.557,00 (hum mil, quinhentos e cinquenta e sete 

reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALVES DA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001461-16.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JAQUELINE ALVES DA SILVA 

DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de declaração opostos por 

JAQUELINE ALVES DA SILVA DA COSTA, contra sentença proferida no 

presente feito, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Consoante ao embargo da parte autora, 
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por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, 

pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico 

que as razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a 

sentença que rejeitou a tese ventilada na exordial. Não há o que aclarar ou 

colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. 

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 

que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandante mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Em 

que pese seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, cumpre 

rememorar a decisão proferida pela Corte Cidadã, vejamos: O julgador não 

está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O 

julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de 

infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, 

mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento 

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no 

MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 

da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Assim, não vislumbro a 

existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a 

parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição 

do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, REJEITO os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ALFREDO NUNES DA SILVA FILHO (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002016-33.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALFREDO NUNES DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ALFREDO NUNES DA SILVA FILHO, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de falta de interesse de agir e ausência 

de pretensão resistida, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Tenho que devem ser rejeitadas as preliminares de falta de 

interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 
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PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000561-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SOUZA ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000561-04.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: LEONARDO SOUZA ROCHA - ME Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por NATALINO FERREIRA - ME, em face de LEONARDO SOUZA ROCHA - 

ME, a qual encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Analisando 

detidamente os autos, verifico que não houve sucesso na satisfação do 

presente cumprimento de sentença. Bem se vê, portanto, que se torna 

impossível a continuidade do presente feito, já que não localizado bens da 

parte executada para cumprimento da obrigação imposta. Ademais, 

verifico que consta nos autos a emissão de certidão de dívida, conforme 
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se infere do id 26872604. Assim, diante a inexistência de bens passíveis 

de penhora e, considerando a emissão da certidão de dívida, tenho que 

não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente execução. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 9.099/95 

c/c art. 925, do CPC, julgo extinta a execução pela inexistência de bens 

penhoráveis. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 

e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIVAN OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001315-72.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LEIDIVAN OLIVEIRA ABADE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por LEIDIVAN OLIVEIRA ABADE, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir e ausência de pretensão resistida, bem como 

incompetência do juizado especial, afirmando no mérito que o débito é 

devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo 

dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas 

de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Tenho que devem ser rejeitadas as preliminares de falta de 

interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, 

tendo em vista a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da 

jurisdição. Ademais, o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial, sob fundamento de 

necessidade de prova pericial, tenho que a mesma deve ser rejeitada, 

ante a desnecessidade de realização da citada prova, haja vista que o 

contrato trazido nos autos não guardam relação com o presente 

processo, tendo em vista que a negativação é referente débito do ano de 

2017 e o contrato possui data de 2018. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Primeiramente, cumpre registrar que o contrato 

trazido aos autos não guarda qualquer relação com o caso em análise, 

tendo em vista que se trata de negativação realizada pela parte ré, 

referente débito do ano de 2017, ao passo que o contrato firmado entre as 

partes é datado de 2018. Dito de outro modo, o contrato trazido aos autos 

não comprova a realização de negócio jurídico entre as partes, quanto a 

relação discutida presente lide, tendo em vista se tratar de documento 

posterior ao débito combatido na presente ação. Outrossim, em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

pela parte promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios 

que aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, 

pois ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002515-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002515-17.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANA PAULA CORREIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ANA PAULA CORREIA DOS SANTOS, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de procuração válida, ausência de comprovante original e ausência de 

pretensão resistida, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de procuração válida, 

tendo em vista que o instrumento trazido aos autos não possui prazo de 

validade. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de 

documento original, tendo em vista que o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. No que tange as preliminares de falta 

de interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão 

resistida, tenho que estas devem ser rejeitadas, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, o 

exaurimento ou a busca da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 
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hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 
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conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002259-74.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MILTON MARQUES DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MILTON MARQUES DA COSTA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de documento 

sigiloso e ausência de comprovante original, afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de juntada de documento 

sigiloso, tendo em vista que o documento trazido aos autos apresenta 

informações verossímeis. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de 

documento sigiloso, ante a inexistência de informações pessoais da parte 

autora no citado documento. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 
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Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida providencie a 

exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do 

crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ANTONIO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002279-65.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO SILVA DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ANTONIO SILVA DE SOUSA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de comprovante 

original, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de juntada de documento original, tendo em vista que o 

documento trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No que 

tange a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho 

que a mesma deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, 

trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora 

consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora 

fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, tendo em vista que solicitou o 

cancelamento da linha, oportunidade em que realizou o pagamento da 

última fatura gerada. De início, verifico que restou incontroverso nos autos 

que a parte autora realizou o cancelamento da linha, conforme se infere 

dos protocolos que instruíram a exordial, os quais sequer foram 

impugnados pela parte ré, bem como realizou o pagamento da fatura 

remanescente. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não 

dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, 

como ocorreu no presente. Outrossim, em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 
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ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Ademais, a 

parte ré sequer informou a origem do débito levado ao registro negativo, 

ônus que lhe incumbia, se limitando a informar que o mesmo é devido. 

Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não 

houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação dos débitos, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que 

tange a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que 

a mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, 

não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - 

determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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Processo Número: 1000426-04.2019.8.11.0048
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IONE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000426-04.2019.8.11.0048. REQUERENTE: IONE DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 
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desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por IONE DO NASCIMENTO, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de falta de 

interesse de agir e ausência de consulta extraída dos órgãos de proteção 

ao crédito, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Tenho que 

devem ser rejeitadas as preliminares de falta de interesse de agir, sob o 

fundamento de ausência de pretensão resistida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. No que tange a preliminar de 

ausência de consulta extraída dos órgãos de proteção ao crédito, tenho 

que esta deve ser rejeitada, tendo em vista que o documento trazido aos 

autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 
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capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se 

de apontamento posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Assim, diante da ausência de comprovação dos 

débitos, a declaração de inexistência dos mesmos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada 

pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-86.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000427-86.2019.8.11.0048. REQUERENTE: IVO ELIAS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por IVO ELIAS DA SILVA, em desfavor TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, tendo 

em vista ausência de qualquer débito junto a parte ré, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais. 

Tutela de urgência indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação 

jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista 

inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final 

pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que a 

mesma deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se 

de relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FONOAUDIOLÓGICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o áudio juntado nos autos, 

demonstra claramente a contratação dos serviços pela parte autora, o 

qual foi registrado e confirmado pela mesma, que por mais de uma 

oportunidade confirmou todos os seus dados pessoais, quando da 

contratação. Nesse sentido, transcrevo o seguinte julgado da Turma 

Recursal do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 
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segundo a regra contida nos artigos 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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do áudio da ligação travada pelas partes, 

trazido aos autos com a contestação. Analisando detidamente o processo, 

verifico que o áudio trazido nos, deve ser reconhecido, vez que 

demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre as 

partes, sendo anuído pela parte reclamante, após a confirmação de seus 

dados pessoais, a contratação de plano telefônico junto a parte 

demandada, conforme já delineado acima. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as 

quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. 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 através de várias 

provas, inclusive áudio da ligação realizada junto a parte autora, a 

existência da relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro 

no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, 

frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 

do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do 

Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente 

demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte 

reclamada, que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria 

em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos 

atos da parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO A parte reclamada requer o pagamento no 

valor da dívida relativamente ao inadimplemento, aduz que a parte autora 

deveria quitar seus débitos, porém, deixou de pagar o importe de R$ 

209,85 (duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Diante da 

comprovação da relação jurídica e, em face de inadimplência da mesma, 

merece guarida o pedido contraposto apresentado pela parte reclamada. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ACOLHO o 

pedido contraposto, determinando que a parte autora pague a fatura 

discutida nos autos, cujo valor total é de R$ 209,85 (duzentos e nove reais 

e oitenta e cinco centavos), acrescida de juros e corrigida monetariamente 

a partir do vencimento da fatura. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, 

na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos 

do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-58.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000279-58.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DE JESUS PIRES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Ação proposta 

por MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA, em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Analisando detidamente os autos, verifico que os 

documentos trazidos com a exordial, não se refere a pessoa cadastrada 

nos autos. Logo, tenho que a petição inicial não preenche os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, ao passo que não fora possível 
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juntar os documentos válidos. Destarte, dispõe o Código de Processo Civil, 

no art. 485, inc. I, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) I - indeferir a petição inicial; Desta forma, a parte autora não conseguiu 

lograr êxito no fornecimento dos documentos corretos, de modo que o 

indeferimento da petição inicial é medida de rigor. DISPOSITIVO Isto posto, 

e com fulcro no artigo 485, I do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial, ante a parte autora não promover a diligência que lhe competia. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-34.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DENES CESAR SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000424-34.2019.8.11.0048. REQUERENTE: DENES CESAR SILVA DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de processo movido por 

DENES CESAR SILVA DOS ANJOS, em face de VIVO S.A. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (id 26921477), apesar de cientificada da assentada, 

ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. Outrossim, verifico que a audiência fora 

designada para o dia 05/12, ao passo que a manifestação se deu após a 

realização da audiência previamente agendada, não havendo qualquer 

justificativa para sua ausência ou de seu patrono na abertura dos 

trabalhos. Ademais, verifico que o documento apresentado como 

justificativa ao não comparecimento em audiência, não deve ser 

reconhecido, tendo em vista que tal documento não demonstra qualquer 

situação de urgência, apto a justificar, posteriormente, a impossibilidade de 

comparecimento em audiência. Dito de outro modo, se a parte autora não 

poderia comparecer em audiência, estando ciente desta situação com 

antecedência, deveria ter comunicado tal fato ao juízo, a fim de que 

viabilizasse a remarcação da audiência, obstando que o Poder Judiciário 

despendesse tempo e custos para a realização do ato, de modo que não o 

fazendo em tempo hábil, deve arcar com os efeitos de sua negligência. 

Nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR 

CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – 

INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 

Nº. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – 

CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É 

ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente 

não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido 

devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a 

abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo 

em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “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”. 

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da 

gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença 

mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) Ora, a justificativa para o não 

comparecimento da parte à audiência deve ser apresentada até o dia e 

horário designado para o ato, de forma a oportunizar o seu eventual 

adiamento, salvo casos excepcionais, cuja impossibilidade de 

apresentação deve ser comprovada, evitando-se, assim, os efeitos da 

contumácia. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Assim, tenho que a extinção do presente feito é medida 

imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002278-80.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002278-80.2019.8.11.0010. REQUERENTE: IDALINA DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por IDALINA DE OLIVEIRA SILVA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que o débito é devido, 

ante a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever 

de indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na 

cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas 

de litigância de má-fé e pedido contraposto. Inexistindo preliminares passo 

a análise de mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. 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. 
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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. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, tendo em vista que solicitou o cancelamento da linha, 

oportunidade em que realizou o pagamento da última fatura gerada. De 

início, verifico que restou incontroverso nos autos que a parte autora 

realizou o cancelamento da linha, conforme se infere dos protocolos que 

instruíram a exordial, os quais sequer foram impugnados pela parte ré, 

bem como realizou o pagamento da fatura remanescente. Assim, 

conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os 

fatos admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no 

presente. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no corpo da peça 

de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu sistema, os 

quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse sentido: E M E 

N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) Ademais, a parte ré sequer informou a 

origem do débito levado ao registro negativo, ônus que lhe incumbia, se 

limitando a informar que o mesmo é devido. Deste modo, entendo que 

assiste razão a parte reclamante, pois não houve a comprovação dos 

débitos que originaram a inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão 

de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral 

sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura “in re 

ipsa”, ou seja, independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação dos débitos, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que 

tange a pretensão contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que 

a mesma deve ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, 

não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas 

alegações, passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços 

pela parte autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos 

autos. Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a 

improcedência do pedido contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - 

determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 
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reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003090-25.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MANOEL SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por MANOEL SILVA DOS SANTOS, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impugnação ao valor da causa, ausência de prova mínima e ausência de 

documento indispensável, afirmando no mérito que o débito é devido, ante 

a existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e no pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, tendo em vista que o documento 

trazido aos autos apresenta informações verossímeis. No que tange a 

preliminar de impugnação ao valor da causa, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, tendo em vista a realização de sua atribuição na inicial, o qual se 

encontra dentro dos limites fixados para o processamento nesta justiça 

especializada. Ainda, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de 

ausência de prova mínima, tendo em vista que as provas que competiam a 

parte reclamante já se encontram nos autos. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 
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Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a 

partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde 

o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002513-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ELIS PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002513-47.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CELINA ELIS PIO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por CELINA ELIS 

PIO, em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que 

teve o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, referente débito indevido, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de ausência de requisitos da petição inicial e falta de interesse 

de agir, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora no pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de 

requisitos da petição inicial, haja vista que a mesma preenche os 

requisitos para sua admissibilidade, bem como a narração dos fatos 

decorrem logicamente a conclusão. No que tange a preliminar de falta de 

interesse de agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, 

tenho que esta deve ser indeferida, tendo em vista a previsão 

constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a 

busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável 

a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar 

em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 
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proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

deferida nos autos; 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002750-81.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RUIZ NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002750-81.2019.8.11.0010. REQUERENTE: PEDRO RUIZ NETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por PEDRO RUIZ NETO, que move em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. A parte autora requereu a desistência da presente ação, 

com o arquivamento do feito, conforme se infere da manifestação trazida 

nos autos. No que toca o pedido de desistência, eis o entendimento 

sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais – FONAJE, 

vejamos: 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). Logo, inexistindo 

indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de desistência deve ser 

deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002226-84.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JEFERSON ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por JEFERSON ALVES DO NASCIMENTO, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de consulta 

extraída dos órgãos de proteção ao crédito, afirmando no mérito que o 

débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, não 

havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte 

reclamada, no que tange a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

pois, conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao 

passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente 

frente a parte reclamada, ora fornecedora. No que tange a preliminar de 

ausência de consulta extraída dos órgãos de proteção ao crédito, tenho 

que esta deve ser rejeitada, tendo em vista que o documento trazido aos 

autos apresenta informações verossímeis. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 
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entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). Assim, 

ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração 

de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos em seu 

nome, havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, 

ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, a fim de evitar futuros 

questionamentos da parte demandante, verifico que a mesma não trouxe 

nos autos qualquer comprovação de que os apontamentos ANTERIORES 

(preexistentes) se encontram em discussão judicial ou que são ilegítimos. 

Vejamos o teor do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito, preexistente a discutida na ação, não há 

se falar em indenização por dano moral, hipótese verificada nos autos. 

Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ, vez que existe inscrição preexiste legítima à discutida nos 

autos. Eis o entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 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. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "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). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão 

contraposta, formulada pela parte reclamada, tenho que a mesma deve 

ser indeferida. Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu 

trazer provas aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, 

passando ao largo de comprovar a contratação dos serviços pela parte 

autora que, supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. 

Assim, diante da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência 

do pedido contraposto é medida imperiosa. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não 

vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte 

autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas 

no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - 

determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e Por conseguinte, e com 

espeque nos fundamentos alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-14.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002263-14.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOVAIR DE LIMA NUNES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

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. Trata-se de 

ação proposta por JOVAIR DE LIMA NUNES, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. e VIVO S.A. Relata a parte autora ser cliente da parte 

reclamada, onde teve a suspensão dos serviços telefônicos 

indevidamente, bem como fora obrigada a realizar o pagamento dobrado 

da fatura, requerendo ao final, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de pretensão resistida, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança e 

suspensão da linha, não havendo se falar em danos experimentos pela 

parte autora, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Tenho que devem ser rejeitadas as 

preliminares de falta de interesse de agir, sob o fundamento de ausência 

de pretensão resistida, tendo em vista a previsão constitucional do 

princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a busca ou o 

exaurimento da via administrativa não é requisito indispensável a 

propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem de ingressar em 

juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Não obstante a inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia. 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.” Incumbe 

a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora afirma a ocorrência de 

suspensão dos serviços, realizada pela parte reclamada, afirmando ainda 

a realização do pagamento das faturas. Em que pese as alegações da 

parte autora, a verdade dos autos é uma só, não houve a demonstração 

da suspensão dos serviços, bem como a parte sequer conseguiu trazer o 

suposto protocolo de atendimento relatando a suspensão. Denota-se a 

ausência de prova documental mínima da parte autora. Incumbe a parte 

reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos 

constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. “A 

regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de 

dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160)”. Assim, tenho que deveria a parte autora se preocupar em 

demonstrar a suspensão dos serviços, ônus que lhe competia, 

quedando-se inerte neste particular. De outro tanto, acerca do aventado 

dano moral, tenho que esse não se mostra presente. Com efeito, não se 

vislumbra dos elementos carreados aos autos a presença de qualquer 

agressão à honra da parte autora, sendo certo que ainda que houvesse a 

realização das cobranças, pelo fato que se sucedeu, não é bastante para 

embasar uma condenação da parte ré na ordem extrapatrimonial. Vale 

dizer que, embora a responsabilidade da parte reclamada seja objetiva, tal 

não acoberta por lógica a existência do dano moral que deveria ser 

demonstrado pelo agente lesado. Dessa forma é que entendo inexistente o 

dano moral passível de reparação, porquanto não ultrapassou, nesse 

aspecto, o mero dissabor de sofrer a cobrança. Anoto por oportuno, que 

não restou comprovado nos autos o abuso no direito de cobrança da 

prestadora de serviços, suspensão dos serviços ou inscrição do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, concluindo pela 

inexistência de dano moral a ser reparado. Nesta esteira, é oportuno 

trazer à reflexão as ponderações de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: 

“para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo da 

responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um bem jurídico”. 

Ora, nosso meio social nos projeta alguns incômodos, estamos todos 

fadados a estes. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma 

reparação, principalmente quando observamos que não houve inclusão do 

nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA DE 

FIDELIZAÇÃO APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. COBRANÇA 

INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida GERCINA 

DE ARAUJO TOUSUBE postula reparação por danos morais e 

desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela 

empresa Recorrente OI S/A, oriunda de suposta quebra contratual.2. Com 

efeito, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da cobrança da multa de fidelização após o prazo de 01 (um) 

ano de utilização do serviço pela Recorrida, ônus que lhe competia a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Todavia, tenho que a situação 

vivenciada pela Recorrida corresponde a mero dissabor que é enfrentado 

pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em 

indenização por dano extrapatrimonial. 4. A situação se resolve, pois, com 

a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos), providência 

deferida na sentença com a confirmação da liminar.5. Sentença 

reformada.6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso 

Inominado: 8010303-87.2015.8.11.0014 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DE POXORÉU Recorrente: OI S/A Recorrida: GERCINA DE ARAUJO 

TOUSUBE Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data 

do Julgamento: 30/10/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. Embora a cobrança indevida cause 

dissabores, tal situação não tem o condão de provocar ofensa aos 

direitos de personalidade, que justifique a reparação por danos 

extrapatrimoniais. (TJMT, RI n° 001.2010.027.395-0, 2ª Turma Recursal, 

Juiz Rel. Nelson Dorigatti, julgado em 29.03.2011) Conforme regra do artigo 

14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de 

serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do 

consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DOS DANOS MATERIAIS No que toca 

a repetição do indébito, tenho que assiste razão a parte autora. É que, 

analisando detidamente os autos, verifico que houve o pagamento em 

duplicidade da fatura com vencimento no valor de R$ 48,12 (quarenta e 
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oito reais e doze centavos). Contudo, não havendo a comprovação de que 

o pagamento se deu em decorrência de imposição da parte ré ou de 

cobrança indevida, visto não haver comprovação da suposta orientação 

de novo pagamento da fatura, tenho que tal restituição deve ocorrer de 

forma simples. Desta forma, deve a parte ré ser compelida a restituição da 

importância total de R$ 48,12 (quarenta e oito reais e doze centavos), já 

em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, p. único, do CDC. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; 2 – condenar as partes reclamadas a restituirem em 

favor da parte reclamante a importância de R$ 48,12 (quarenta e oito reais 

e doze centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; Julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos de danos morais, nos termos da 

fundamentação supra. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA APARECIDA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001607-57.2019.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: EDNA APARECIDA DA COSTA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, 

em desfavor de EDNA APARECIDA DA COSTA. Conforme consta nos 

autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário a 

homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o 

acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-86.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICLEZIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001230-86.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: MICLEZIO LOPES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de processo movido por ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA 

- ME, em desfavor de MICLEZIO LOPES DA SILVA. Conforme consta nos 

autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, faz-se necessário a 

homologação e extinção do feito. O Artigo 487, III, “b” do Código de 

Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá resolução de mérito 

quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” Assim, ante o 

acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser arquivado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino o 

cancelamento da audiência anteriormente designada. Dê-se baixa em 

eventuais gravames. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002514-32.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ITAMAR BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por ITAMAR BRITO DA SILVA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

necessidade de audiência de instrução, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova e ausência de comprovante original, afirmando no mérito 

que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as 

partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Quanto a preliminar de necessidade 

de realização de audiência de instrução, tenho que a mesma deve ser 

rejeitada, haja vista tratar de prova documental, a qual deve ser produzida 

pelas partes. Ademais, não configura cerceamento defesa o julgamento 

antecipado da lide quando a matéria posta em exame reclama unicamente 

provas documentais. Na espécie, prova testemunhal alguma seria capaz 

de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos. Ainda, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de documento original, 

tendo em vista que os documentos trazidos aos autos apresenta 
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informações verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, tenho que esta deve ser indeferida, pois 

conforme se infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo 

que a parte autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a 

parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 
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a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001849-16.2019.8.11.0010. REQUERENTE: BENEDITO JOSE DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move BENEDITO JOSE DOS 

SANTOS. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 
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incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001852-68.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EUGENIO RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move EUGENIO RODRIGUES 

DE SOUSA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 
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9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001627-48.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001627-48.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUIS EDUARDO VIEIRA LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de 

declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra sentença 

proferida no presente feito, que lhe move LUIS EDUARDO VIEIRA LIMA. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa recordar, nesse 

passo, que os embargos de declaração são recurso de fundamentação 

vinculada, pois subordinam a parte embargante a demonstrar que o 

julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições que, nos termos 

da legislação processual, autorizam a utilização dos declaratórios. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002293-49.2019.8.11.0010
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002293-49.2019.8.11.0010. REQUERENTE: DEIRCE DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por DEIRCE DIAS DOS SANTOS, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de documento 

sigiloso, ausência de comprovante original e impossibilidade de inversão 

do ônus da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a 

existência de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela condenação da parte autora nas penas de 

litigância de má-fé e pedido contraposto. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de documento sigiloso, ante a 

inexistência de informações pessoais da parte autora no citado 

documento. Ainda, tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de 

documento original, tendo em vista que o documento trazido aos autos 

apresenta informações verossímeis. No que tange a preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que esta deve ser 

indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte 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 
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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. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001624-93.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUCIMARIA DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move LUCIMARIA DE JESUS 

SANTOS. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 
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esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-18.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001629-18.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TATIANA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de 

declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra sentença 

proferida no presente feito, que lhe move TATIANA GOMES DA SILVA. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa recordar, nesse 

passo, que os embargos de declaração são recurso de fundamentação 

vinculada, pois subordinam a parte embargante a demonstrar que o 

julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições que, nos termos 

da legislação processual, autorizam a utilização dos declaratórios. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 
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CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-63.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HONORIO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001626-63.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SIRLEI HONORIO DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de 

declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra sentença 

proferida no presente feito, que lhe move SIRLEI HONORIO DE BRITO. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa recordar, nesse 

passo, que os embargos de declaração são recurso de fundamentação 

vinculada, pois subordinam a parte embargante a demonstrar que o 

julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições que, nos termos 

da legislação processual, autorizam a utilização dos declaratórios. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001837-02.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GRACILENE PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move GRACILENE PEREIRA 

DE OLIVEIRA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 
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TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE PAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001736-62.2019.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO JOSE PAES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move PAULO JOSE PAES DE 

SOUZA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 
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que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MISAEL DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001603-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: HENRIQUE MISAEL DOS 

SANTOS LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Recurso de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, contra sentença proferida no presente feito, que lhe move HENRIQUE 

MISAEL DOS SANTOS LOPES. Consoante ao embargo da parte ré, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 
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os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001836-17.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TAIZA FERREIRA DE 

MENDONCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, 

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. 

Recurso de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, contra sentença proferida no presente feito, que lhe move TAIZA 

FERREIRA DE MENDONCA. Consoante ao embargo da parte ré, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 
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com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001710-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001710-64.2019.8.11.0010. REQUERENTE: EDEVALDO DE LIMA 

MIRANDA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra 

sentença proferida no presente feito, que lhe move EDEVALDO DE LIMA 

MIRANDA. Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, 

sustentada na peça de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no 

ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa 

recordar, nesse passo, que os embargos de declaração são recurso de 

fundamentação vinculada, pois subordinam a parte embargante a 

demonstrar que o julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições 

que, nos termos da legislação processual, autorizam a utilização dos 

declaratórios. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002755-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))
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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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002755-06.2019.8.11.0010. REQUERENTE: CLAUDINEI APARECIDO DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de documento 

indispensável, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência 

de relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

no pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável a propositura da ação, 

tendo em vista que o documento trazido aos autos apresenta informações 

verossímeis. No que tange a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, tenho que esta deve ser indeferida, pois conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte 

autora, ora consumidora, se mostra hipossuficiente frente a parte 

reclamada, ora fornecedora. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas e relatórios que aparentam ser de seu 

sistema, os quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Nesse 

sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – 

DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas 

sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma 

Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de 

provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são 

inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do 

consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada. No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a 

existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do 

STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) No presente caso, em pese a reclamada 

tenha afirmado a existência do débito, bem como tenha asseverado na 

peça de resistência a inexistência de irregularidades, observa-se que esta 

NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá 

aqueles firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de 

relação jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na 

peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois não houve a 

comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus dados 

pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 
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do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada pela 

parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. Compulsando os 

autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas aptas a demonstrar 

a veracidade de suas alegações, passando ao largo de comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora que, supostamente originaram 

os débitos discutidos nos autos. Assim, diante da ausência de 

comprovação dos débitos, a improcedência do pedido contraposto é 

medida imperiosa. DOS DANOS MATERIAIS No que toca a repetição do 

indébito, tenho que assiste razão a parte autora. É que, analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte ré não trouxe qualquer 

documento que comprovasse a realização de negócio jurídico entre as 

partes, passando ao largo de comprovar qualquer solicitação ou 

autorização nesse sentido. Ademais, a parte autora afirma que somente 

realizou o pagamento do débito, a fim de ter seu nome retirado dos 

cadastros restritivos de crédito. Ainda, em concordância com o 

entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso, tenho que a devolução 

deverá ocorrer de foram dobrada, visto que, não havendo provas da 

adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores indevidamente 

pagos devem ser restituídos em dobro. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? CONTRATOS BANCÁRIOS ? 

CARTÃO DE CRÉDITO ? COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO ? 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? RESTITUIÇÃO 

SIMPLES ? INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE ? RESTITUIÇÃO DE 

VALORES DEVE OCORRER DE FORMA DOBRADA ? DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO ? SENTENÇA REFORMADA EM PARTE ? RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ônus que incumbe à Ré 

comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito 

pleiteado, nos moldes do artigo 373, inciso II, do NCPC, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos não impugnados. Não havendo 

provas da adesão ao serviço indevidamente cobrado, os valores 

indevidamente pagos devem ser restituídos de forma dobrada. Não 

obstante a falha na prestação do serviço, tais fatos não comprovam o 

dano moral alegado, de modo que a situação não desborda do mero 

aborrecimento. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT; Turma 

Recursal; RI n.º 0028651-68.2014.811.0002; Relator Juiz Dr. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes; julgado em 19/08/2016). (Grifei) Desta forma, 

deve a parte ré ser compelida a restituição da importância total de R$ 

192,00 (cento e noventa e dois reais), já em dobro, nos termos do que 

preceitua o art. 42, p. único, do CDC. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

deferida nos autos; 2 – condenar a parte reclamada a restituir em favor da 

parte reclamante a importância de R$ 192,00 (cento e noventa e dois 

reais), já em dobro, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 3 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-87.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002090-87.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: DALVA ROSA DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME, em face de DALVA ROSA DE SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.125,00 

(um mil cento e vinte e cinco reais), não adimplida pela parte reclamada, 

referente aquisição de produtos junto ao seu estabelecimento comercial. 

Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme 

certificado nos autos, não se fez presente em audiência, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. A parte reclamada, embora tenha sido devidamente 

citada a comparecer em audiência, não se fez presente, tampouco 

justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Destaco o 

teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a Súmula 11 

dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 4 – A 

Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 
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ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 23819384, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco 

reais). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos do que 

prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte e cinco reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001312-20.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ADEMAR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de embargos de 

declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra sentença 

proferida no presente feito, que lhe move ADEMAR PEREIRA DA SILVA. 

Consoante ao embargo da parte ré, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator. Verifico que as razões do embargo 

revelam o inconformismo da parte com a sentença que julgou parcialmente 

procedente a demanda, não reconhecendo sua tese, sustentada na peça 

de resistência. Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que 

fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não custa recordar, nesse 

passo, que os embargos de declaração são recurso de fundamentação 

vinculada, pois subordinam a parte embargante a demonstrar que o 

julgamento padece de pelo menos uma das imperfeições que, nos termos 

da legislação processual, autorizam a utilização dos declaratórios. Não é 

dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que 

não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao 

declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser 

prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo 

declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma 

vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 
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contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandada mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Logo, o que se tem, por conclusão, é um incidente 

manifestamente protelatório, tendo em vista que o recurso só visa à 

rediscussão de questão já decidida, protelando o andamento do feito, e 

até porque a sentença já havia considerado todos os pontos trazidos no 

presente embargos, bem como este mesmo juízo já havia advertido a parte 

embargante de que a oposição de novos embargos de declaração com 

fins meramente protelatórios ensejaria a aplicação de multa, conforme 

previsão expressa do § 2º do art. 1.026 do CPC. Nesse sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 

OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE 

CONFIRMA DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM JULGADOS DO STJ. 

EMBARGOS PROTELATÓRIOS . MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é 

aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da 

causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 

1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017). 2. Se não há, no 

acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. 3. 

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a 

que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. (N.U 1014022-39.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Resta, assim, atraída a 

incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Assim, não 

vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Não 

concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível 

é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante do exposto, desacolho 

os embargos de declaração, aplicando à embargante multa em favor da 

parte embargada no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFFER CRISTINE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001294-96.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: GENIFFER CRISTINE DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME, em face de GENIFFER CRISTINE DE SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 680,74 

(seiscentos e oitenta e reais e setenta e quatro centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 
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Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 20843979, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 680,74 (seiscentos e oitenta e reais e 

setenta e quatro centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ENSINO PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO 

DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. 

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 

Cobrança relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 680,74 (seiscentos e oitenta e reais e setenta e quatro centavos), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE 

desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a 

citação válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-44.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO RODRIGUES GARCIA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CELERI VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001291-44.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME REQUERIDO: CLAUDINEIA CELERI VIEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELZO RODRIGUES GARCIA & 

CIA LTDA - ME, em face de CLAUDINEIA CELERI VIEIRA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 534,80 

(quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme certificado nos autos, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 
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alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem como 

de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

notas de débito no Id. 20843496, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demandada, a qual não fora adimplida, restando saldo a quitar 

pela parte ré no importe de R$ 534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

oitenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos termos 

do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO 

PARTICULAR. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA 

AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 373 DO CPC/15. AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. Cobrança 

relativa às mensalidades do contrato de prestação de serviços 

educacionais firmados entre as partes. O ônus de comprovar o 

pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor apenas a 

prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento particular, 

consoante estabelece o artigo 320 do Código Civil. Isto porque, nas ações 

de cobrança a prova do adimplemento da obrigação constitui fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor que, por sua vez, 

deverá amparar a lide com prova escorreita da contratação, ex vi legis, do 

artigo 373, incisos I e II, do CPC/15. Precedentes do colendo Superior 

Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082688912, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em: 24-10-2019 Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que deve a parte reclamada adimplir com sua obrigação de pagar 

quantia certa, respondendo pelo pagamento dos valores. Ademais, a parte 

reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando 

aos autos a prova da dívida que não logrou êxito em recebê-la. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte promovida e, 

julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida inadimplida, no valor 

de R$ 534,80 (quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE desde 

o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000818-58.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000818-58.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: DIEGO SILVA MOTA 

EXECUTADO: DONATO JUNIOR & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 
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levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA OLIVEIRA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002013-78.2019.8.11.0010. REQUERENTE: THAYNARA OLIVEIRA 

MACIEL REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

Trata-se de ação proposta por THAYNARA OLIVEIRA MACIEL, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que utilizou 

dos serviços da parte ré, tendo realizado o cancelamento de sua linha, 

oportunidade em que realizou o pagamento das faturas, motivo pelo qual 

desconhece o débito lançado pela mesma que originou a inclusão de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim indenização 

de danos morais e declaração de inexistência dos débitos. Liminar 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que 

o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela condenação da parte 

autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, pois conforme se infere dos autos, trata-se de relação de 

consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se mostra 

hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. Contudo, tenho 

que a inversão do ônus da prova não libera a parte demandante de 

comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. 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.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora contesta o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

pela parte reclamada, afirmando que realizou o cancelamento da linha 

telefônica junto a parte ré. In casu, a parte reclamante alegou que houve o 

cancelamento da linha telefônica, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda, contudo, não juntou aos autos qualquer documento ou protocolo 

de atendimento do suposto cancelamento. Ora, analisando detidamente os 

autos, denota-se a ausência de prova documental mínima da parte autora. 

Ademais, se houve o cancelamento da linha telefônica pela parte autora, 

nos termos sugeridos na peça inicial, deveria esta trazer aos autos a 

comprovação de tal cancelamento, passando ao largo de comprovar tal 

realização. Incumbe a parte reclamante provar a veracidade de seus 

alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 

373, inciso I, do CPC. “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)”. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, bem 

como de que não houve o cancelamento da linha telefônica, nos termos 

sugeridos pela parte autora, ao passo que não restou comprovado 

adimplemento de suas obrigações para com a empresa ré, não havendo 

que se falar em inscrição indevida. Corroborando: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO 

COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE 

AO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO DO PLANO DURANTE O PERÍODO EM 

QUE ALEGA A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA ATÉ A DATA DO USO – COBRANÇA PARCIALMENTE 

DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inversão do ônus da 

prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir 

prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de 

verossimilhança as alegações iniciais da parte autora, a distribuição do 

ônus probatório deve seguir a orientação dada pelo art. 373, do CPC/15. 

(Ap 128831/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018) 

Ademais, chama a atenção o fato da parte ré ter trazido aos autos, as 

faturas em aberto do número da parte autora, referente ao período do qual 

a mesma alega já ter realizado o cancelamento da linha, onde resta claro a 

realização de várias ligações do terminal telefônica da parte reclamante, 

documentos os quais sequer foram impugnados. In casu, a parte 

reclamante não demonstra por qualquer meio que procedeu com o 

cancelamento da linha telefônica. Inexistindo ato ilícito praticado pela 

Reclamada, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela 

parte reclamante. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que 

sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Código de 

Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Revogo, a tutela de urgência deferida nos autos. Sem 
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custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-46.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000101-46.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: BANCO PAN Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, autorizando que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido 

em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha 

procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e 

penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença publicada e 

registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON FERREIRA DE MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001922-85.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ADALTON FERREIRA DE 

MIRANDA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por ADALTON FERREIRA DE MIRANDA, em desfavor de TIM 

CELULAR S.A. Relata a parte autora ser cliente da parte reclamada, 

possuindo linha telefônica na modalidade pré-pago, afirmando que teve 

suspensa sua linha telefônica indevidamente e sem qualquer notificação 

prévia, requerendo ao final indenização de danos morais. Tutela de 

urgência deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

preliminar de retificação do polo passivo e ausência de pretensão 

resistida, afirmando no mérito que não houve a suspensão da linha 

telefônica, inexistindo dever de indenizar, haja vista ausência de qualquer 

irregularidade na conduta. É o breve relato. Decido. PRELIMINAR Quanto a 

preliminar de retificação do Polo Passivo, determino a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar TIM S/A, nos moldes requeridos na peça de 

resistência, vez que demonstrada a correta qualificação da empresa ré. 

Ainda, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de 

agir, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida, tendo em vista 

a previsão constitucional do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Ademais, a busca ou o exaurimento da via administrativa não é requisito 

indispensável a propositura da ação, ante a necessidade que a parte tem 

de ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

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. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte reclamada trazer 

aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva 

ocorrência de fraude na linha telefônica da parte autora, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, o que se tem 

de relevante para o deslinde da controvérsia é saber se a parte autora 

teve suspenso indevidamente os serviços de sua linha telefônica, o que 

ensejariam indenização de danos morais. De início, verifico que restou 

incontroverso nos autos que a parte autora teve sua linha telefônica 

suspensa, tendo em vista que realizou o pagamento das faturas 

corretamente. Incumbe a parte reclamada manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC, salvo 

tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência de 

instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver 

contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto. Analisando 

detidamente os autos verifico que a parte reclamada não impugnou os 

fatos trazidos pela parte autora na exordial, em especial o protocolo de 

atendimento 2019850919872, referente a solicitação de reestabelecimento 

dos serviços, tornando-se tais fatos incontroversos. Assim, conforme 

preceitua o Art. 374, III, do CPC, não dependem de prova os fatos 

admitidos no processo como incontroversos, como ocorreu no presente. 

Logo, tenho que restou incontroverso nos autos a suspensão da linha 

telefônica realizada pela parte demandada. Nesse quadro, de fato caberia 

à parte ré comprovar a legalidade da suspensão da linha telefônica, ou 

ainda, que o protocolo trazido pela parte autora fora atendimento, não 

sendo detectada qualquer suspensão dos serviços. Logo, inconteste, em 

virtude da regra de inversão do ônus da prova, a indevida interrupção do 

fornecimento de energia elétrica. Outrossim, em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 
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deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem 

qualquer justificativa suspendeu os serviços da linha telefônica da parte 

autora. A respeito do bloqueio indevido do serviço de telefonia, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADA - SERVIÇO DE TELEFONIA - 

BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA 

ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL 

MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1- Preliminar de incompetência rejeitada, pois não há 

necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. 2- Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta 

da prestadora de serviço que suspende, indevidamente, a prestação do 

serviço. 3- A situação aqui apontada configura inadequada prestação de 

serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os 

presumíveis danos morais amargados pelo consumidor. 4- Com relação ao 

valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada 

na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso 

concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

5- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 6- Havendo falha na prestação do 

serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida. 7- Recurso conhecido e 

não provido. (N.U 1000057-45.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) Assim, a parte requerida não 

comprovou que tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como 

não apresentou qualquer justificativa para a realização da indigitada 

suspensão da linha telefônica. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de: 1 – confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, determinando 

que a parte reclamada comprove o reestabelecimento dos serviços no 

prazo de 05 (cinco) dias; e 2 – condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento), ambos 

a partir do arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 

362 do STJ. Determino a Secretaria que, providencie a retificação do Polo 

Passivo, fazendo constar TIM S/A. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOR FERREIRA NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO BOHRER AMARAL OAB - RS74896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO GUANABARA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001480-22.2019.8.11.0010. INTERESSADO: ARNOR FERREIRA NETO 

REQUERIDO: EXPRESSO GUANABARA S A Vistos, etc. Considerando que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO 

com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002355-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002355-26.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ALDAIR SANTI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Considerando que a parte Exequente concorda com os valores 

depositados pela parte Executada, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e art. 925, ambos do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 2.0. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000348-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY SILVEIRA GONCALVES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR OAB - MT17801/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000348-61.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANY SILVEIRA 

GONCALVES SANTOS EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A sentença de mérito 

proferida nestes autos, na data de 24/11/2018, condenou a executada ao 

pagamento à exequente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais e à retirada do nome desta do cadastro de inadimplentes. 

Verifica-se que o dispositivo da sentença não fixou o quantum da multa 

para o caso de descumprimento da decisão, mas apenas a advertência de 

que o não cumprimento espontâneo poderia ensejar a fixação de astreinte. 

Assim, não há que se falar em multa devida pela parte executada, ainda 

mais quando esta comprovou nos autos que não pesa mais nenhuma 

restrição em desfavor da exequente. Desse modo, considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Sentença 

publicada e registrada pelo sistema PJE. Intimem-se. Após, com o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-10.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001636-10.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALINE NAIARA DE SOUZA 

ALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos e etc, Dispenso o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Recurso de 

embargos de declaração opostos por ALINE NAIARA DE SOUZA ALVES, 

contra sentença proferida no presente feito, movida em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Consoante ao embargo da parte autora, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

reconheceu a existência de negativação preexistente. Não há o que 

aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios. Cito: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) Logo, em relação ao embargo da parte demandante mostra-se 

imperativo pela declaração de que o presente é manifestamente 

descabido, porquanto, como dito acima, não objetiva aclarar ou a integrar 

o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão 

só, modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria 

ora impugnada, o que não se compadece com o recurso manejado. Em 

que pese seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, cumpre 

esclarecer que o ônus de demonstrar a ilegitimidade da negativação 

preexistente é da parte autora, de modo que não havendo qualquer 

comprovação na exordial, não há como se acolher tal pretensão. Dito de 

outro modo, se a parte ajuíza a presente demanda, sequer esclarecendo 

que a negativação preexistente se encontra discutida em outros autos, ou 

ainda, que fora reconhecida sua ilegitimidade, não há como o julgador ter 

conhecimento de tal fato, que sequer fora ventilado na exordial ou 

impugnação. Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios na 

decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o 

único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei. Diante 

do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001381-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001381-52.2019.8.11.0010. REQUERENTE: JOSEANE MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002727-38.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002727-38.2019.8.11.0010. REQUERENTE: TIAGO GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por TIAGO GONCALVES PEREIRA, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito indevido, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de ausência de documento indispensável, afirmando 

no mérito que o débito é devido, ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, não havendo dever de indenizar, haja vista inexistência de 

qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao final pela 

improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos apresentam informações verossímeis. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 
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comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se 

de apontamento posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela deferida nos autos; 2 – 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002507-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMISIA SOUZA TODESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002507-74.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ARTEMISIA SOUZA TODESCO 

EXECUTADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. 1. Tendo em vista a concordância da embargada, ACOLHO 

os argumentos levantados pelo embargante para declarar excesso de 

execução sobre a quantia de R$ 133,52 (cento e trinta e três reais e 

cinquenta e dois centavos) 2. Considerando, no mais, que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. 3. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. 4. Atente-se para a liberação dos valores da seguinte maneira: 

R$ 3.756,85 (três mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) em favor da parte EMBARGADA (ARTEMISIA SOUZA 

TODESCO) R$ 133,52 (cento e trinta e três reais e cinquenta e dois 

centavos) em favor da EMBARGANTE (RN COMERCIO VAREJISTA S.A) 5. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 6. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. 7. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. 8. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002397-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA FERNANDA GERMANO DE ABREU (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMA FERRAZ PEREIRA OAB - MT0018621-O (ADVOGADO(A))

VICTOR ADRIANI ANANIAS OAB - MT21268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002397-41.2019.8.11.0010. INTERESSADO: HELOISA FERNANDA 

GERMANO DE ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 
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produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por HELOISA FERNANDA GERMANO DE ABREU, em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Relata a 

parte autora ter ocorrido oscilação de energia em sua residência, vindo a 

culminar com a danificação de seu televisor, momento em que fora 

solicitado o ressarcimento junto a parte ré, o qual não fora atendido, 

pleiteando ao final indenização de danos morais e materiais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, ausência de 

comprovação dos fatos relatados na inicial, inexistência de qualquer ato 

ilícito e descumprimento da entrega dos documentos exigidos, inexistindo o 

dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares passo a análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 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. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se parte autora faz jus ao ressarcimento 

de seu televisor, ante a oscilação de energia ocorrida em sua residência. 

Analisando detidamente os autos, em que pese a parte ré tenha afirmado 

que sua responsabilidade se limita até o ponto de entrega, verifico do 

documento de id 24702961, que o laudo técnico constatou a queima do 

televisor ocasionado “oscilação de energia”. Ademais, poderia a parte 

reclamada, já que possui condições e meios técnicos para isso, ter 

apresentado outro laudo a fim de confrontar o apresentado pela parte 

reclamante, entretanto assim não o fez. Incumbe a parte reclamada provar 

a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora 

de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Assim, ante a comprovação do prejuízo experimentado pela parte 

demandante, deve a parte demandada ser compelida em seu 

ressarcimento. DOS DANOS MATERIAIS Quanto ao pedido de indenização 

por danos materiais, entendo devido o pagamento do valor de R$ 2.499,00 

(dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), a fim de que o produto seja 

substituído. DOS DANOS MORAIS Com relação à lesão moral, contudo, 

tenho que não se verifica comprovado dano capaz de ensejar indenização 

a esse título, porquanto a violação aos direitos personalíssimos, salvo os 

in re ipsa, necessitam de prova efetiva, não passando o fato de 

indesejado dissabor da vida cotidiana. Não se vislumbra nos autos 

situação de afronta aos atributos de personalidade da parte autora. Por 

certo a queima de aparelho gerou aborrecimentos e dissabores, os quais, 

no entanto, não têm a relevância necessária para caracterização do abalo 

moral indenizável que deve ser reservado para situações de efetiva 

afronta aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso. Da 

mesma forma, eventual reclamação administrativa, bem como o 

ajuizamento de outra ação, não conduz à procedência do pleito 

indenizatório da autora por danos imateriais. Neste contexto, verifica-se a 

inexistência de qualquer evidência de dano moral que autorize a 

reparação. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC 

AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. MÉRITO. QUEIMA DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DEMONSTRADA A OSCILAÇÃO DE TENSÃO 

NA REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NEGATIVA DE 

RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER DE RESSARCIR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR QUE A 

SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE AUTORA AFETOU OS ATRIBUTOS 

DE PERSONALIDADE. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008376881, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado 

em: 29-11-2019) Assim, o pedido indenizatório de danos morais deve ser 

indeferido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte 

reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 

2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo e, juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Julgo improcedente o pedido de danos morais, 

nos termos da fundamentação supra. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001098-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA POMBAL MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001098-97.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME EXECUTADO: JULIA POMBAL MARTINS Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Trata-se de 

ação proposta por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME, em face de 

JULIA POMBAL MARTINS, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando detidamente os autos, verifico que não houve 

sucesso na satisfação do presente cumprimento de sentença. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

não localizada a parte executada para cumprimento da obrigação imposta. 

Ademais, verifico que consta certificado nos autos dando conta de que a 

parte exequente embora intimada, não se manifestou no prazo de 30 

(trinta) dias. Assim, diante a ausência de manifestação da parte credora, 

tenho que não haverá outro caminho que não seja a extinção da presente 

execução. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no § 4º, art. 53, da Lei 

9.099/95 c/c art. 925, do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução diante a impossibilidade de sua continuidade. Defiro, desde já, a 

expedição de certidão de dívida, referente o valor da condenação, para, 

querendo, a parte credora possa buscar futura execução caso venha a 

ter conhecimento da existência de bens penhoráveis, ou se de seu 

interesse, proceder a negativação do devedor, sob a responsabilidade do 

exequente, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 
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jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001081-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001081-27.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: KENIA BARBOSA DA SILVA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I em face de KENIA BARBOSA DA SILVA, 

pleiteando, em síntese, a declaração de excesso de execução 

decorrentes de erro nos cálculos apresentados pela exequente. A parte 

embargada, devidamente intimada, se manifestou no sentido de que os 

cálculos foram devidamente apresentados, requerendo a improcedência 

dos presentes embargos. Compulsando os autos verifico que a sentença 

proferida condenou o Embargante ao “pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ.” (ID. 16747127) O recurso inominado interposto pela embargante foi 

desprovido (ID. 19808847), sendo esta condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A 

embargada pleiteou o cumprimento do referido título judicial pela quantia 

atualizada de R$ 5.641,10 sendo que, escoado o prazo para pagamento 

voluntário, foi acrescido ao montante a multa de 10% prevista no artigo 

523, §1º, do CPC, de modo que foi realizada a penhora online sobre a 

quantia de R$ 6.501,93. Verifica-se que a embargante se insurge contra a 

incidência de juros de mora a partir de 11/04/2014, tal como consta dos 

cálculos apresentados pela embargada, sustentando que o termo inicial 

seria a data de 08/03/2018. Pois bem, entendo que razão não assiste à 

embargante, isto porque o acórdão que está sendo executado manteve os 

padrões fixados na decisão de 1º grau, a qual, por sua vez, fixou como 

termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso. Quanto à referida 

data, tem-se que esta foi reconhecida pela Turma Recursal como sendo 

11/04/2014, senão vejamos trecho do acórdão: “(...) A prestação do 

serviço pela recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I foi deficiente, pois ficou 

evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrida 

KENIA BARBOSA DA SILVA nos órgãos de proteção ao crédito, por débito 

inexistente (R$ 491,16 – 11/04/2014) e, por isso, deve responder 

objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador 

de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do 

serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).” 

Assim, os cálculos apresentados pela embargada estão corretos e em 

consonância com os ditames do título judicial executado, de modo que os 

presentes embargos não merecem acolhimento. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, resolvendo o 

mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, e em consequência, 

proceda-se à continuidade da execução. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará em favor da embargada (KENIA BARBOSA DA SILVA) 

dos valores vinculados aos autos. Condeno o embargante ao pagamento 

de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da ação, nos termos do 

artigo 55, parágrafo único, inciso II, da lei 9099/95. Sem custas. Intimem-se 

as partes da presente sentença. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-37.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR PEREIRA DE SOUZA (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002061-37.2019.8.11.0010. REQUERENTE: WALDEMIR PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação proposta por WALDEMIR PEREIRA DE SOUZA, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve o nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito 

indevido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova, afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES No que tange 

a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, tenho que 

esta deve ser indeferida, pois conforme se infere dos autos, trata-se de 

relação de consumo, ao passo que a parte autora, ora consumidora, se 

mostra hipossuficiente frente a parte reclamada, ora fornecedora. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, que ensejaram a inserção de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas e relatórios que 

aparentam ser de seu sistema, os quais não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Nesse sentido: E M E N T A RECURSO INOMINADO – 
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RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

– INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS 

SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da 

parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas 

unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do 

deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a 

existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade 

da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços 

questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou 

verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados 

a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das 

partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de 

fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é 

indevida a restrição apontada. No entanto, o pleito indenizatório é 

improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000816-95.2019.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) No presente 

caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem 

como tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, se 

descuidando de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos 

discutidos nos autos. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). No entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

autora possui outro apontamento negativo em seu nome, porém, trata-se 

de apontamento posterior ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada é anterior as demais 

negativações. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o 

teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição preexiste à 

discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: RECURSO 

INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE 

INDENIZAR - EXISTÊNCIA DE OUTRA restrição posterior – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 

8015881-52.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2019, Publicado 

no DJE 12/07/2019) Assim, diante da ausência de comprovação dos 

débitos, a declaração de inexistência dos mesmos é medida imperiosa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange a pretensão contraposta, formulada 

pela parte reclamada, tenho que a mesma deve ser indeferida. 

Compulsando os autos, verifico que esta, não conseguiu trazer provas 

aptas a demonstrar a veracidade de suas alegações, passando ao largo 

de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora que, 

supostamente originaram os débitos discutidos nos autos. Assim, diante 

da ausência de comprovação dos débitos, a improcedência do pedido 

contraposto é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - 

MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-59.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002260-59.2019.8.11.0010. REQUERENTE: SILVIA CRISTINA DE MATTOS 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação 

proposta por SILVIA CRISTINA DE MATTOS, em desfavor de LOJAS 

RIACHUELO SA. Relata a parte autora que teve o nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, referente débito já 

adimplido, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como indenização de danos morais. Tutela de urgência deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

incompetência, indeferimento da inicial e impugnação da justiça gratuita, 

afirmando no mérito que o débito é devido, ante a existência de saldo 

remanescente para pagamento, não havendo dever de indenizar, haja 

vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando ao 

final pela improcedência da ação. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, sob o 

fundamento de necessidade de perícia grafotécnica, vez que os 

documentos necessários para o deslinde da presente ação foram 

juntados nos autos, não havendo qualquer necessidade de prova pericial. 

Outrossim, rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, tendo em vista 

que a mesma preenche os requisitos estabelecidos na lei processual. 

Ainda, tenho que deve ser rejeitada a preliminar de indeferimento da 

justiça gratuita, tendo em vista que, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, 

“O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.”, hipótese dos 

autos, não havendo se falar em deferimento ou indeferimento neste 

momento processual, motivo pelo qual se torna despicienda a análise de 

eventual gratuidade. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial 

razão à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se os débitos inseridos nos órgãos de proteção ao crédito são 

legítimos. De início, verifico que restou incontroverso nos autos que a 

parte autora realizou a compra junto a parte ré na data de 20/07/2016, no 

valor de R$ 319,40 (trezentos e dezenove reais e quarenta centavos) 

conforme se infere do comprovante trazido com a peça de resistência no 

id. 26763475. Ainda, tenho que restou incontroverso a realização do 

pagamento pela parte reclamante na data de 21/07/2016, no mesmo valor 

de R$ 319,40. Assim, conforme preceitua o Art. 374, III, do CPC, não 

dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos, 

como ocorreu no presente. Nesse sentido, restando incontroverso a 

realização do pagamento pela parte autora, resta analisar a legalidade da 

conduta da parte reclamada, a fim de verificar a legalidade ou não da 

manutenção dos dados cadastrais da parte reclamante junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em que pese a alegação da 

parte ré de que o valor pago pela parte autora, fora tão somente utilizado 

para abatimento nas parcelas da compra, tenho que tal tese não pode 

prosperar. Ora, é nítido nos autos que o pagamento do valor integral das 

compras se deu 01 (um) dia após a realização das mesmas, oportunidade 

em que a parte demandante tomou conhecimento dos encargos, retornou 

até o estabelecimento e efetivou o pagamento pelo valor integral da 

compra, tendo a promessa de que o parcelamento seria cancelado. 

Ademais, caso não fosse possível realizar o pagamento das compras, 

deveria a parte demandada ter seu recusado seu recebimento, porém, ao 

contrário, aquiesceu no recebimento de tais valores, não fazendo 

qualquer ressalva quanto aos mesmos. Assim, tenho que efetivamente 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada 

realizou a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de 

crédito, referente débito indevido, vez que a dívida já se encontrava 

adimplida. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

não houve a comprovação dos débitos que originaram a inscrição de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA). No 

entanto, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o 

entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome se configura “in re ipsa”, ou seja, 

independentemente de prova. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES. VALOR DOS DANOS 

MORAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 

7/STJ. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 

1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma 

clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, 

manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam 

infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Consoante a jurisprudência desta 

Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 4. Somente em hipóteses excepcionais, 

quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais 

arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do 

óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a 

quantia arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta 

Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1214839 / SC AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2017/0309892-0 – Relator (a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 26/02/2019 - 

Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2019) (Grifei) Insta ressaltar que a 

responsabilidade da parte 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 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Com efeito, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Sopesando tais orientações e 

ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a 

fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a 

justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, 

bem como a condição econômica da parte reclamada, atendendo ao 

caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Assim, ante a ausência de 

comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando inexigível o 

débito discutido na presente demanda; e 2 – condenar a parte reclamada 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme 

disposição da súmula 54 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002116-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SEMENOFF SEGUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINA MARCIA CHICARINO CAIRES OAB - MT11693/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1002116-85.2019.8.11.0010. REQUERENTE: ALEX SEMENOFF SEGUNDO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC. Trata-se de ação proposta por ALEX SEMENOFF SEGUNDO, 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Relata a parte autora ser consumidora da parte reclamada, 

recebendo cobrança referente a “recuperação de consumo”, requerendo 

assim a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de 

danos morais. Tutela de urgência deferida. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de incompetência e necessidade de 

audiência de instrução, afirmando no mérito que não há dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda e procedência do 

pedido contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial, sob fundamento de 

necessidade de prova pericial, na medida em que se torna desnecessária 

a realização de prova pericial, tendo em vista que os elementos 

produzidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 

Ainda, rejeito a preliminar de possibilidade de cobrança, na medida em que 

tal fundamento sequer é objeto de preliminar, vez que não se amolda as 

hipóteses previstas no art. 337, do CPC. Quanto a preliminar de 

necessidade de realização de audiência de instrução, tenho que a mesma 

deve ser rejeitada, haja vista tratar de prova documental, a qual deve ser 

produzida pelas partes. Ademais, não configura cerceamento defesa o 

julgamento antecipado da lide quando a matéria posta em exame reclama 

unicamente provas documentais. Na espécie, prova testemunhal alguma 

seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos 

autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta a 

fatura emitida pela parte reclamada, denominada “consumo a recuperar”. 

De outro lado, a parte reclamada NÃO demonstrou efetivamente a 

existência de irregularidade na unidade consumidora. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Ora, em que pese a alegação da parte 

reclamada de constatação de irregularidade através de vistoria realizada, 

a mesma NÃO trouxe aos autos o TOI – Termo de Ocorrência de Inspeção, 

laudo de vistoria e comunicação da data de vistoria, afim de demonstrar 

suficientemente que havia irregularidade na unidade consumidora, ou 

ainda, não possibilitou a parte consumidora a oportunidade do contraditório 

e da ampla defesa, nos termos do que preceitua o ordenamento jurídico e 

a Resolução 414/2010 da ANEEL. Assim, não há nos autos prova 

suficiente que demonstre qualquer irregularidade na Unidade Consumidora 

da parte reclamante, sendo que competia a empresa ré trazer aos autos 

os documentos que fazem prova de suas alegações. Nessas condições, 

não assiste a parte ré, o direito de emitir fatura de recuperação de receita 

com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL, e enviar o nome da parte 

consumidora inadimplente ao Cadastro restritivo de crédito. Aliás, a parte 

reclamada não cumpriu com os critérios técnicos dos artigos 129, 130, 

Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010, da ANEEL. Logo, não se 

pode referendar o procedimento levado a efeito pela parte reclamada. 

Para que seja feita a cobrança do consumo pretérito e sua devida 

recuperação é necessário que a parte reclamada atenda as exigências do 

regulamento da ANEEL, conforme traz a jurisprudência: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

AO DEFINIR PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE, ESTABELECE QUE A DISTRIBUIDORA, NOS CASOS EM 

QUE HOUVER NECESSIDADE DE RETIRADA DO MEDIDOR, DEVE NÃO SÓ 
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ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER 

LACRADO NO ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE 

COMPROVANTE AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A 

INSPEÇÃO, O QUE FOI OBSERVADO NA ESPÉCIE, MAS ENCAMINHÁ-LO, 

POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO, PARA REALIZAÇÃO DE 

AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 5º DO ART. 129), COM COMUNICAÇÃO AO 

"CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, COM PELO 

MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O LOCAL, DATA E HORA DA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, PARA QUE ELE POSSA, CASO 

DESEJE, ACOMPANHÁ-LA PESSOALMENTE OU POR MEIO DE 

REPRESENTANTE NOMEADO" (§ 7º DO ART. 129), ATÉ PORQUE TAL 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, MESMO QUE REALIZADA PELO LABORATÓRIO 

DO FORNECEDOR, HÁ DE SER IMPLEMENTADA COM PESSOAL 

TECNICAMENTE HABILITADO E EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME 

PADRÕES DO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER 

CERTIFICAÇÃO NA NORMA DA ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º DO ART. 129). 

CONSEGUINTE, ANTE A AUSÊNCIA, IN CASU, DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO QUE DETERMINA DO § 7º 

DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

EVIDENCIADA ESTÁ A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE REALIZADO PELO 

FORNECEDOR, COM O QUE RESTA FULMINADA A DECORRENTE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NAQUELE ALICERÇADA. MESMO QUE 

ASSIM NÃO FOSSE, AD ARGUMENTANDUM TANTUM, INVIÁVEL SE 

MOSTRA A VALIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETENDIDA 

PELA RÉ. ISSO PORQUE NÃO HÁ, NO REFERIDO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, NEM EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA 

CARREADO AOS AUTOS, O MENOR ADMINÍCULO DE PROVA A REVELAR 

OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA RÉ, PARA - AO ADOTAR O 

CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 130, IV, IN FINE, DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL - DEFINIR AS DIFERENÇAS DE ENERGIA FATURADAS 

A MENOR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 70053833083, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: RICARDO BERND, JULGADO EM 30/03/2016) (GRIFEI) A 

discrepância da quantidade de energia elétrica faturada com as que 

vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, 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, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. Daí a concluir que se mostrou acertado o 

provimento judicial concedido in limine litis, porquanto determinativo da 

obrigação de abstenção, impondo-se a sua confirmação neste ato 

sentencial. DOS DANOS MORAIS No caso em tela, de acordo com os 

documentos carreados nos autos, restou incontroverso que a parte 

reclamante solicitou a transferência de titularidade da unidade 

consumidora, sendo comprovado pela mesma através de realização junto 

ao CEJUSC. Outrossim, no que tange a responsabilidade e a possibilidade 

de transferência da Unidade Consumidora, impende tecermos algumas 

considerações. Define-se a responsabilidade do consumidor de energia 

em face da cobrança do serviço fornecido e eventualmente não pago a 

partir do contrato ou do cadastro com a concessionária, sendo 

responsável pelo pagamento das faturas aquele que constar como 

usuário. Isso porque, ao contrário da tese defensiva, o contrato de 

fornecimento de energia elétrica é do tipo intuitu personae, ou seja, é um 

contrato pessoal, sendo estranha à concessionária a relação jurídica 

consolidada em contrato com terceiros. A lei não estipula ser o 

fornecimento de energia obrigação real, possuindo caráter exclusivamente 

pessoal. A energia é fornecida para que pessoas a utilizem e por isso não 

têm relação direta com o bem, mas com os usuários, assim é porque o 

fornecimento se dá mediante contrato e a existência ou inexistência de 

direito real subjacente é indiferente à obrigação. Diante disto, não pode a 

parte reclamante ser responsabilizada por débitos correspondentes ao 

período em que não residia no imóvel, incumbindo os consumos anteriores 

ao antigo consumidor, e não ao atual proprietário do imóvel, haja vista a 

inexistência de obrigação de natureza propter rem. Esse é o entendimento 

da Egrégia Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, vejamos: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ENERGIA ELÉTRICA - NEGATIVA DA RECLAMADA EM REALIZAR A 

TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA 

O NOME DA PARTE RECORRIDA - EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO 

PENDENTE DE RESPONSABILIDADE DE USUÁRIO ANTERIOR - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO 

INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Mostra-se abusiva a 

conduta da concessionária de energia elétrica em condicionar a ligação da 

energia ao pagamento de débito preexistente, em nome de terceiro.2- 

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. Ou seja, a constatação do dano moral no caso 

concreto se satisfaz pela simples verificação da negativa da empresa 

recorrente em efetuar a transferência da titularidade da UC para o nome 

da parte reclamante.3- Com relação ao valor indenizatório, tenho que a 

quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito.4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se 

tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano 

moral, os juros de mora fluem a partir da citação.5- Havendo falha na 

prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.6- Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018) (Grifei) No mesmo 

sentido vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL - CORTE IRREGULAR DO FORNECIMENTOS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA UNIDADE 

CONSUMIDORA SEM AUTORIZAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de 

concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade 

civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco 

administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Na qualidade de 

concessionária de serviço público e fornecimento de energia elétrica, tem 

o dever de prestar com regularidade e eficiência seu serviço, de modo 

que é sua a responsabilidade de manutenção, conservação e 

funcionamento das redes de energia elétrica. Na hipótese, houve a 

transferência indevida da titularidade da unidade consumidora pertencente 

ao Apelado e não bastasse isso, houve o corte no fornecimento do 

serviço, deixando os usuários desabastecidos. Para que incida o dever de 

indenizar pelo dano moral, o sofrimento físico ou psicológico deve ser 

decorrente de ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao 

agente responsável pelos abalos causados à vítima, em razão de atos 

que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, 

provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à 

sensibilidade moral e violem os direito de personalidade de quem os alega. 

Não se pode qualificar como mero dissabor a interrupção do fornecimento 

de energia devido a situação a que o consumidor não deu causa. O 

arbitramento da indenização deve pautar-se em parâmetros razoáveis, 

atentando para a extensão do dano, as condições dos envolvidos, 

considerando, ainda, o caráter pedagógico e repressor da medida, sem 

que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. A 

indenização do dano moral deve considerar as condições pessoais do 

ofensor (concessionária de energia elétrica) e do ofendido (proprietário de 

quitinetes e seus inquilinos), a intensidade de dolo ou culpa (corte irregular 

da energia elétrica) e a gravidade dos efeitos (suspensão do fornecimento 

de energia elétrica para os moradores das quitinetes), para que o 

resultado não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem tão 

elevado que cause o enriquecimento sem causa da vítima. (Ap 

83536/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) (Grifei) Outrossim, o artigo 128, § 1º, da Resolução 414/2010 

da ANEEL, de forma expressa veda o condicionamento de ligação de 

unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de 

terceiro, na hipótese dos autos, senão vejamos: Art. 128. Quando houver 

débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a 

distribuidora pode condicionar à quitação dos referidos débitos: § 1º A 

distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I 
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e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito 

pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, 

cumulativamente, as seguintes situações: (Incluído pela REN ANEEL 479, 

de 03.04.2012) Em decorrência dessa responsabilidade que era de 

incumbência de terceiros, certo é que a parte reclamada não pode 

condicionar a transferência da titularidade daquela unidade consumidora 

ao pagamento dos débitos correspondentes. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada não se dispôs em solucionar de maneira eficiente o problema 

apresentado pela parte autora, ora consumidor. Na espécie trata-se de 

relação de consumo onde deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor. E assim sendo, a responsabilidade da empresa 

aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano causado 

ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 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. Compulsando os autos, o 

demasiado atraso injustificado na resolução da transferência da unidade 

consumidora, aliado ao descaso da parte reclamada que não envidou 

qualquer tipo de esforço para solução do impasse, demonstram que a 

hipótese ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, 

demonstrando a presença dos danos morais que merecem compensação 

pecuniária. O dano moral, neste caso, decorre da frustração da 

expectativa de usufruir o produto pelo qual pagou, tendo que percorrer 

longa e tormentosa trajetória para receber o produto, tudo isto somado ao 

desrespeito com que foi tratado o consumidor. Por certo que tudo isto 

causa à parte sentimento de impotência e fraqueza ante a ilicitude da 

recusa em cumprir obrigação contratualmente estabelecida. A parte 

reclamante sofreu, pois, lesão decorrente da frustração, da angústia, da 

sensação de impotência, em razão de necessitar do serviço ofertado pela 

parte ré, posição em consonância com a Jurisprudência dominante. Não é 

apenas o ataque à honra que pode conduzir à reparação por danos 

morais, mas toda mácula aos atributos da personalidade, ou seja, aqueles 

direitos que são inerentes à pessoa. É também o caso de descaso, de 

desrespeito aos direitos do consumidor que adquire bens e não os 

recebe. Não se compreende como mero dissabor o fato que impede o ser 

humano de usar de seus direitos, mormente quando, por má prestação de 

serviço, a pessoa fica obstada de usufruir dos serviços. Na fixação da 

indenização do dano moral vale-se o julgador da lógica do razoável e dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante do valor do 

produto, evitando a industrialização do dano moral. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição 

da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, 

resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

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

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de saneamento do 

problema apresentado, a condenação da parte ré é medida que se impõe. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO Pelos motivos alinhavados (desobediência ao 

que dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL), indefiro o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente 

PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a tutela 

de urgência deferida nos autos, determinando que a parte reclamada 

providencie a transferência de titularidade da Unidade Consumidora, objeto 

da presente ação, para o nome da parta autora; e 2 – condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, nos termos da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-19.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DERLAN DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000425-19.2019.8.11.0048. REQUERENTE: DERLAN DOS SANTOS 

LOPES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Trata-se de 

processo movido por DERLAN DOS SANTOS LOPES, em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência de conciliação realizada, apesar 

de cientificada da assentada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 
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FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Assim, tenho que a extinção do 

presente feito é medida imperiosa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-45.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LEOSETE GENUINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000233-45.2020.8.11.0018. AUTOR(A): 

LEOSETE GENUINO DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1) RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. 2) DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda. 3) Acerca do 

pedido de concessão da tutela de evidência, a fim de que a Autarquia 

demandada providencie o benefício de aposentadoria rural por idade em 

favor da parte autora, DECIDO. Em que pese os argumentos explanados, 

tenho que não assiste razão o pedido liminar requerido. Explico. O artigo 

311, inciso IV, diz: “Art. 311: A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo quando: (...) IV: A petição inicial for instruída 

com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do 

autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. A 

questão discutida nestes autos depende de dilação probatória e as 

alegações tecidas na inicial não evidenciam a presença dos requisitos da 

tutela de evidência, quais sejam: o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto protelatório da parte. No plano judicial, é na fase de instrução 

processual que o magistrado terá condições de decidir a respeito da 

pretensão da autora. A prova material acostada nos autos não é 

suficiente e não se tem a probabilidade que exige a lei para obtenção da 

prestação jurisdicional de plano. Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer este Juízo quanto às alegações 

esposadas na inicial, ou seja, os documentos aportados aos autos pela 

parte autora, numa cognição não exauriente, não apresentam a 

necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, 

a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa, razão por que a discussão em pauta 

reclama maior dilação probatória. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, sob um juízo de 

cognição sumária, conclui-se que não subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de evidência. Ante o exposto, 

INDEFIRO a TUTELA DE EVIDÊNCIA pretendida liminarmente. 4) OFICIE-SE à 

APS de Sinop/MT para que, no prazo de 15 dias, encaminhe informações 

constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casado ou em união 

estável, do respectivo cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, 

para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados 

nos autos. 5) CITE-SE a Autarquia demandada para, contestar o pedido 

conforme artigo 183 do NCPC. 6) Empós a apresentação da contestação, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação. 7) Por oportuno, desde já DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07/07/2020 às 14h00min, 

apresentando o rol de testemunhas nos termos do artigo 450 do CPC, com 

observância ao artigo 455, do CPC. 8) Com efeito, a designação precoce 

da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 9) RECOMENDO que, com 

exceção da intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo 

a cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

celebrado entre o Tribunal de Justiça e a Procuradoria Federal do Estado 

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). 10) Após de tudo cumprido e certificado, 

venham-me os autos CONCLUSOS para realização da audiência de 

instrução e julgamento. Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o 

necessário com máxima urgência, eis que se trata de pessoa idosa com 

prioridade na tramitação. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000662-47.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR BURATTI OAB - MT0016031A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000662-47.2019.8.11.0050. REQUERENTE: 

ELISANGELA MACHADO CORREA REQUERIDO: JUVENAL SANTOS DE 

CARVALHO Vistos etc. Trata-se de Ação de regularização de guarda c/c 

regularização de alimentos e visita, requerida por Francisco Machado 

Lemes Passos representado por sua genitora Elisangela Machado Correa, 

em face de Juvenal Santos de Carvalho. No tocante a guarda provisória, 

tendo em vista a guarda de fato já exercida pela autora, consoante 

informações na exordial, bem como documentos/comprovantes juntados, 

bem como cota ministerial, CONCEDO A GUARDA PROVISÓRIA do menor 

Francisco Machado Lemes Passos em favor da requerente Elisangela 

Machado Correa, para todos os fins e efeitos de direito. Tendo em vista 

que já fora realizado estudo psicossocial nos autos, bem como que diante 

da mudança de endereço, restou prejudicado a opção sugerida pela 

Equipe Multidisciplinar, sem prejuízo, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 03/03/2020 às 13h30min. CITE-SE o requerido INTIMEM-SE as 

partes para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol. 

Na audiência, se não houver acordo, poderão as partes rés contestar, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas, proferindo-se, em seguida, a sentença. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Juara/MT, 

21 de Janeiro de 2020. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

MARILZA APARECIDA ALVES SANTIAGO (AUTOR(A))

CARMOZINA ALVES DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000409-92.2018.8.11.0018. AUTOR(A): 

CARMOZINA ALVES DOS SANTOS SANTIAGO, MARILZA APARECIDA 

ALVES SANTIAGO, JOVENILTON DOS SANTOS SANTIAGO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 25 de março de 

2020, às 13h30min. Mantenho inalteradas as demais determinações 

anteriores. Proceda a Secretaria a intimação das partes mediante seu 

comparecimento em escrivaninha, e caso não compareçam procedam com 

as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 92826 Nr: 3059-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TONI FERNANDES SANCHES - 

OAB:19529/O

 Processo nº 3059-66.2017.811.0018.

Código nº 92826

Vistos etc.

Em detida análise dos autos vejo que se trata de verbas referentes a 

honorárias devidos à Defensoria Pública.

Assim, INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação (ref. 

141), para tanto determino a intimação da Defensoria Pública para se 

manifestar acerca da proposta apresentada.

Em caso de concordar com a proposta, intime-se a parte para que inicie o 

cumprimento, momento em que suspendo os autos até o cumprimento 

integral.

Com o cumprimento integral, intime-se a Defensoria Pública, para se 

manifestar.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 11 de Dezembro de 2019.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 56368 Nr: 2607-32.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O

 Processo nº 2607-32.2012.811.0018

Código nº 56368

Vistos, etc.

Ante o declínio da nomeação feita pela advogada Dra. Amanda Albertini 

Colet, conforme petição de fls. 98- verso, NOMEIO como curadora especial 

da parte executada a Dra. Marcia de Campos Luna, regularmente inscrita 

na OAB/MT sob o nº 12418/O, para prosseguir com o necessário.

Anote-se que os honorários serão arbitrados por ocasião da prolação de 

sentença, a serem executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se pessoalmente a curadora para se manifestar no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 26 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000218-76.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO COUTINHO RIBEIRO (REQUERENTE)

HEULLON DIOGO DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOVEA LUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos 

complemento da diligencia do sr. Oficial de Justiça, bem como, para que 

junte aos autos impugnação à contestação juntada, no prazo legal. Juara 

MT - 02.03.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-48.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-48.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RENILDA 

ALMEIDA ASSUNCAO 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: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 29 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: 1000294-03.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000294-03.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RENILDA 

ALMEIDA ASSUNCAO 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: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 29 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: 1000295-85.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000295-85.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:RENILDA 

ALMEIDA ASSUNCAO 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: Audiência Juizado Especial 

- Juara Data: 14/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA ANITA 

GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 29 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000782-89.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES OAB - MT0011203A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000782-89.2019.8.11.0018. 

EXEQUENTE: ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos documento de inscrição na 

OAB, nos termos do art. 320 do CPC. Após, voltem-me conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito-

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-17.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001287-17.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo ser 

observado a conta bancária indicada ao ID: 28471774. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve ao 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001285-47.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001285-47.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: MONICA DA SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo ser 

observado a conta bancária indicada ao ID: 27684489. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve ao 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-05.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADO HUNGRIA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO DESIDERIO PINTO OAB - GO54119 (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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000225-05.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: CONRADO HUNGRIA BEZERRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

dos valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo-se 

observar a conta bancária indicada ao ID: 28042786. Após, intime-se a 

parte reclamante para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve o 

integral cumprimento da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o 

imediato arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 

Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-83.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KALIANDRA KELLY ELSIK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001151-83.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: KALIANDRA KELLY ELSIK REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO D E S P A C H O EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do reclamante, devendo ser 

observado a conta bancária indicada ao ID: 28121358. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, bem como, intime-se a parte reclamante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se houve ao integral cumprimento 

da obrigação, consignando que o silêncio ensejará o imediato 

arquivamento dos autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-17.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENA SOSA CHAVEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL CHRISTI FANTINEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que a audiência de 

conciliação foi redesignada a pedido da conciliadora deste juizado, a qual 

estará em curso na cidade de Sinop/MT, nos dias 30 e 31/03/2020. 

Certifico ainda, fica designada audiência de conciliação para o dia 

24/03/2020, às 9h40min. JUARA, 2 de março de 2020. ELAINE CRISTINA 

GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 
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35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-40.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

ECCE HOMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico foi designada audiência 

de conciliação para o dia 16/03/2020, às 08:00. JUARA, 2 de março de 

2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-69.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

MARIA HELENA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que a pedido 

da conciliadora, a audiência de conciliação foi redesignada para o dia 

16/03/2020, às 08h20min. JUARA, 2 de março de 2020. ELAINE CRISTINA 

GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 

94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 

35561496

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-25.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DIAS BARRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo nº 1001226-25.2019.8.11.0018 

REQUERENTE: CLARICE DIAS BARRANCO REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e AYMORE PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de ação declaratório de inexistência de débito com indenização por dano 

moral, em que a parte autora afirma que contratou pacote de viagem com a 

primeira requerida e, por motivos de trabalho precisou cancelar a viagem, 

solicitando o cancelamento após pagamento de quatro parcelas, sendo 

que não houve a comunicação a segunda requerida, que negativou o 

nome da autora. As requeridas alegaram preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma jogando para a outra a responsabilidade pela má prestação 

de serviço, de modo que afasto dita preliminar arguida. Sim, pois 

inarredável a legitimidade passiva da CVC, posto que responsável pela 

venda do pacote turístico adquirido pela autora, não tendo atendido aos 

pleitos administrativos de resolução do contrato, culminando com a 

inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes pela segunda 

requerida Aymoré. Rejeito também a preliminar de falta de interesse, já que 

não há dúvida que a parte Autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo 

que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), 

bem como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. 

Este se traduz pela não-espontaneidade da parte adversa em aceitar a 

pretensão autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para 

solução do litígio - composto do binômio necessidade e utilidade. 

Considerando-se que a parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela 

parte Autora, e formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que 

esta possui interesse processual. Ademais, as alegações apresentadas 

pela parte adversa, como motivo para a extinção do processo, se 

confundem com o mérito da ação e serão analisadas em momento 

oportuno. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda é procedente. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção à previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pela ausência de comunicação do 

cancelamento da viagem adquirida pela autora, entre as requeridas, que 

ensejou a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. 

Veja-se que a agência de viagens, como responsável pela venda do 

pacote turístico deveria ter providenciado a informação de cancelamento 

da viagem pela autora a segunda requerida, para cessar as cobranças, já 

que foi ela quem recebeu toda a documentação (formulário de 

cancelamento devidamente assinado, documentos pessoais e conta 

bancária para reembolso) para tanto. No ponto, imperioso salientar que a 

prova dos autos demonstra, claramente, ter a autora buscado as 

requeridas para tentar solucionar a questão administrativamente, 

conforme se verifica pelo procedimento perante o PROCON e via 

mensagem pelo aplicativo WhatsApp, inexistindo prova nos autos de 

qualquer providência adotada pelas demandadas, a fim de auxiliar a 

consumidora. Ao contrário, o que se verifica é que houve a continuidade 

das cobranças, mesmo diante do cancelamento da viagem devidamente 

comunicada e reclamações a prepostos das requeridas, culminando com 

sua inscrição em cadastro negativo de crédito. Ressalte-se que a 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza o dano moral 

na modalidade in re ipsa, ou seja, independe de comprovação dos abalos 

extrapatrimoniais ocasionados, justamente em razão dos nefastos efeitos 

que causa na relação creditícia, ensejando, portanto, fixação de 

indenização por danos morais. É certo que não há regras objetivas para a 

fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, 

atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para 

as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. É de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. 

Neste cenário, entendo razoável seu arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, 

inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser 

aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 318 de 575



na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) declarar 

inexigível o contrato n 00020029602922 no valor de R$ 1.438,12; b) 

condenar as reclamadas solidariamente a indenização por dano moral no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte promovente, 

devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, fixados desde a data da citação; E por consequência, o 

faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________ SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. P.R.I.C. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002053-36.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1002053-36.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: WILSON SIOLIN REQUERIDO: DEVAYR DE OLIVEIRA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 81, §3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de “Ação Monitória de Cobrança” que pretende recebimento da 

quantia de R$ 14.373,70 (treze mil trezentos e setenta e três reais e 

setenta centavos), o que atrairia a competência do juizado especial cível. 

Contudo, ao compulsar o feito verifico que demanda é incompatível com a 

sistemática do JEC. Explico. A ação monitória tem rito especial, 

incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. 

Busca-se com ação monitória a formação de um título executivo judicial, 

com a possibilidade de abertura de ampla dilação probatória, inconciliável 

com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. A matéria é objeto do 

Enunciado 08 do FONAJE, conforme segue: “Enunciado 8 - As ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 

Juizados Especiais.” Repita-se, a ação monitória possui rito especial, 

estabelecido no art. 1.102c do Código de Processo Civil e mostra-se 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais cíveis, dada a 

sua complexidade, excluída no art. 3º da Lei 9.099/95. A ação monitória 

tem rito diverso e específico fazendo com que não possa ser abarcada 

pelos Juizados Especiais. Sobre o tema, ademais, é pacífica a 

jurisprudência: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO 

MONITÓRIA – RITO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS 

QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA 

C. CÂMARA ESPECIAL – CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO SUSCITADO, DA 4ª VARA CÍVEL DE AMERICANA. (Processo CC 

00666264520168260000 SP 0066626-45.2016.8.26.0000, Órgão Julgador 

Câmara Especial, Publicação28/03/2017, Julgamento: 27/03/2017, Relator: 

Salles Abreu (Pres. Seção de Direito Criminal)” “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. Ação monitória proposta contra Município Valor da causa 

inferior a sessenta salários mínimos Autos redistribuídos ao Juizado 

Especial Cível e Criminal Inadmissibilidade. Incompatibilidade do 

procedimento especial da ação monitória com o rito dos Juizados 

Especiais. Competência do M. Juízo suscitado para apreciar e decidir a 

espécie” (Relator (a): Ricardo Dip (Pres. da Seção de Direito Público); 

Comarca: Americana; Órgão julgador: Câmara Especial; Data do 

julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 19/12/2016)” Importante ressaltar 

que se trata de incompetência absoluta, impondo-se extinção do feito, pela 

incompatibilidade da ação em foco com o rito imprimido aos feitos afetos 

ao Juizado Especial Cível. Logo, não há que se falar em competência do 

Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, uma vez que não 

preenche os requisitos do art. 3º da Lei 9.099/95. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS julgo extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos 

do artigo 51, II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito -

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE SILVA DOS ANJOS OAB - MT23765/O (ADVOGADO(A))

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1001061-12.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. I- 

FUNDAMENTAÇÃO. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de “Ação de quantia paga c/c reparação por danos morais e pedido de 

tutela antecipada”, em que a parte autora sustenta, que em 31/07/2018 

adquiriu produto eletrônico (aparelho celular) na loja física da promovida 

Martinello, fabricado pela promovida Samsung, porem, quatro dias depois 

teria apresentado problemas, tendo comparecido ao estabelecimento 

comercial da promovida (Martinello) informando que não tinha mais 

interesse em continuar com o aparelho e que gostaria que houvesse a 

troca ou lhe fosse devolvido o valor referente à entrada já devidamente 

quitada. Contudo, o funcionário apenas recolheu o produto e encaminhou 

para a assistência técnica deixando o Requerente sem aparelho celular, 

sendo obrigado a comprar outro aparelho para se comunicar. Aduz o 

requerente que por ser policial civil o aparelho celular é perfeitamente 

considerado um produto essencial para comunicações pessoais e 

profissionais, portanto, no seu entendimento as reclamadas deveriam ter 

lhe entregado um novo aparelho, assim que o aparelho adquirido 

apresentou defeito. Pede, pois, em sede de tutela antecipada a suspensão 

das futuras parcelas do celular e consequentemente a não inclusão do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, requer a 

condenação das requeridas em danos morais que alega ter sofrido, bem 

como na restituição da quantia paga pelo produto em questão (R$ 150,00) 

monetariamente corrigida. Desde já passo a análise das preliminares 

suscitadas pelas promovidas em suas contestações. A promovida 

Samsung arguiu preliminar de incompetência deste Juízo, ante a 

necessidade de produção de prova pericial, a qual desde logo afasto, 

pois, verifico que há nos autos indícios probatórios suficientes da 

existência de relação jurídica entre as partes e dos defeitos dela oriundos. 

A prova da existência de defeito no produto pode ser feita mediante 

apresentação de simples laudo técnico, ou mesmo, por prova testemunhal, 

sendo dispensável a produção de prova pericial. Ademais a Martinello 

comprovou que a coleta do produto ocorreu em 07/08/2018 e a devolução 

em 28/08/2018, no entanto o Reclamante se recusou a retirar o produto na 

loja, sendo realizada a entrega em audiência realizada no PROCON, no dia 
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04/09/2018. Desse modo, constata-se a competência deste Juízo para o 

processo e julgamento do feito, não havendo que se falar em cerceamento 

de defesa. Passo ao mérito. Analisando os elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que a hipótese é de PROCEDÊNCIA da 

demanda. Pois bem. Quanto ao direito, é incontroverso que, há na 

presente lide uma relação de consumo, enquadrando-se as partes nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, constantes dos 2° e 3° do CDC. 

Outrossim, o artigo 14 do referido diploma legal (CDC), estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em razão dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Com efeito, o artigo 18 do referido diploma legal, estabelece a 

responsabilidade dos fornecedores de produto de consumo duráveis ou 

não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes 

diminuam o valor. Por sua vez, o § 1º do aludido dispositivo dispõe que: 

Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. Cumpre ressaltar que, a responsabilidade dos fornecedores é 

objetiva quanto aos vícios de qualidade ou quantidade do produto, o que 

dispensa a prova da culpa ou do dolo do fornecedor. Define-se por vício 

do produto ou serviço, quando uma falha intrínseca aos mesmos, relativo 

à qualidade ou quantidade, impede a sua correta utilização, dentro do que 

razoavelmente é esperado pelo consumidor, conforme pode se observar 

nos artigos 18 a 25 do CDC. Portanto, o vício no produto restou 

devidamente demonstrado diante do documento de ID: 15494042. Aliás, o 

artigo 4° do referido diploma legal, impõe aos fornecedores e fabricantes a 

obrigação de disponibilizar produtos dentro de padrões adequados de 

qualidade, durabilidade e desempenho. Além disso, é importante consignar 

que, em que pese o produto tenha sido encaminhado para assistência 

técnica e tenha sido entregue o autor dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 

poderá o cliente optar, alternativamente, por umas das opções previstas 

no § 1° do artigo 18 do CDC, antes do transcurso do referido prazo, nos 

termos do § 3° do referido artigo. Vejamos: § 3° O consumidor poderá 

fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em 

razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder 

comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o 

valor ou se tratar de produto essencial. Assim, nos termos do artigo 18, § 

3º, do CDC, faz jus à parte autora a restituição do valor pago no ato da 

compra do aparelho celular, conforme nota fiscal de Id. 15493929, por 

tratar-se de produto essencial, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial, in verbis: TJMS-0130835) APELAÇÃO CÍVEL SAMSUNG - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - DEFEITO TÉCNICO DE APARELHO CELULAR - 

DEMONSTRADO - SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO POR OUTRO - MEDIDA 

QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O 

defeito técnico apresentado em aparelho celular, o qual foi encaminhado 

para assistência técnica sem resolução ou apresentação de motivos 

fundados é fator suficiente a reconhecer ao consumidor o direito de 

substituição do produto, conforme preceitua o artigo 18, § 1º, inciso I, do 

Código de Defesa do Consumidor. II. Além da parte ter sua expectativa de 

usufruir do aparelho celular novo, com apenas um mês de uso teve que 

encaminhar o aparelho celular para a assistência técnica e passar por 

diversas tratativas frustradas, encaminhando seu aparelho para conserto, 

mais de uma vez, e recebe-lo do mesmo modo. III. O celular na atualidade 

não pode ser considerado como um simples produto, por si só, mas sim, é 

produto essencial à vida social, ou seja ele é instrumento de otimização da 

vida do ser humano, de forma que a sua falta não é mero dissabor, mas 

sim, fonte de grande transtorno. Danos morais configurados. IV. A quantia 

estabelecida em sentença, a título de danos morais, está em consonância 

com valores indenizatórios fixados em casos semelhantes por este 

tribunal e sua fixação atenta-se às peculiaridades do caso concreto e à 

necessidade de prevenir/desestimular a reiteração dessas práticas 

lesivas por parte das empresas. Danos morais mantidos conforme fixação 

em sentença. V. Recurso conhecido e desprovido. RECURSO ADESIVO 

VINICIUS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO TÉCNICO DE APARELHO 

CELULAR - SUBSTITUIÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - DANO MORAL 

DEVIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL - DEVOLUÇÃO DO 

APARELHO À REQUERIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - 

APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A entrega do aparelho celular 

para a requerida Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. deverá ser por 

meio dos correios, utilizando-se do mesmo procedimento de 

encaminhamento para assistência técnica, sendo o transporte custeado 

pela requerida. II. O termo inicial dos juros de mora dos danos morais é a 

partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual. III. No tocante 

a multa diária (astreintes), pode ser fixada pelo juízo do cumprimento de 

sentença quando verificar que os requeridos tem-se demonstrado 

descumpridores da decisão judicial, o que ainda não se verifica neste 

processo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação nº 

0803407-58.2016.8.12.0018, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Alexandre 

Bastos. j. 13.03.2019)(negritei). Quanto ao pedido de indenização por 

dano moral, vislumbro que assiste razão à parte reclamante, pois não se 

trata de mero aborrecimento, tendo em vista que ao adquirir o produto a 

pessoa cria expectativas de uso, principalmente por se tratar de produto 

essencial, ainda mais para a profissão do reclamante, que é policial civil. 

Neste sentido é a jurisprudência: TJRJ-0737522) APARELHO CELULAR 

NOVO - DEFEITO - VÍCIO DO PRODUTO - QUEBRA EXPECTATIVA 

CONSUMIDOR - DANO MORAL. Apelação. Ação de Indenização por dano 

material e moral. Vício do produto. Aparelho celular, apresentando defeito 

logo de início. A sentença condenou a ré a restituir o valor de R$ 699,00 

por danos materiais e compensação por danos morais no valor de R$ 

6.000,00. Apelo da ré somente quanto ao valor fixado de danos morais. É 

certo que o adquirente de um produto novo cria expectativas quanto ao 

seu uso, esperando que ele não apresente defeitos pouco tempo após a 

compra. Produto que nos dias atuais é essencial e deve possuir duração 

razoável. Dano moral que não merece redução. Súmula 343 desta Corte. 

Recurso desprovido. (Apelação nº 0010335-30.2015.8.19.0008, 26ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves 

de Oliveira. j. 03.10.2019). (negritei). TJMG-1217585) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. 

COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. O 

CDC estabelece um sistema de responsabilidade ampla e solidária pelos 

vícios do produto ou serviço, alcançando todo aquele que de alguma 

forma tenha participado do seu fornecimento, justamente para que o 

consumidor não se perca na imensa cadeia de produção/distribuição do 

bem de consumo. O vício do produto em aparelho celular novo, que 

apresenta diversos defeitos com pouco tempo de uso, e não é 

solucionado adequadamente pela assistência técnica do fornecedor, em 

patente desrespeito ao consumidor, importa em lesão ao direito da 

personalidade, pois frustra a legítima expectativa deste de utilização de 

bem atualmente considerado essencial nas interações sociais. O valor da 

indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo 

justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (Apelação Cível 

nº 5010054-31.2015.8.13.0145 (1), 17ª Câmara Cível do TJMG, Rel. 

Aparecida Grossi. j. 14.03.2019, Publ. 15.03.2019) (negritei). Dessa forma, 

deverá o reclamante ser indenizado, e o quantum debeatur a ser fixado 

deverá observar os principio da razoabilidade e da proporcionalidade. II- 

DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO parcialmente 

procedente os pedidos iniciais, extinguindo-se o presente feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

CONFIRMAR a liminar concedida ao Id. 15792666 e determinar que as 

requeridas se abstenham de cobrar as faturas do produto, bem como para 

que excluam o nome do reclamante dos cadastros de proteção ao crédito; 

CONDENAR solidariamente as partes reclamadas a restituírem o valor 

pago pelo autor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devidamente 

atualizado monetariamente a contar da citação; CONDENAR solidariamente 

a as partes reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamado, acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações necessárias. P.R.I.C. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001202-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

1001202-31.2018.8.11.0018 EXEQUENTE: JOSUE OLIVEIRA DOS SANTOS 

EXECUTADO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. SENTENÇA Ausente o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se aos autos os comprovantes de 

pagamentos da obrigação ao Id. 126617861. É o breve relatório. Decido. 

Considerando a informação de que a parte reclamada quitou o 

integralmente débito, a extinção do processo é medida que se impõe. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, 

procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais. Expeça-se o 

necessário para levantamento dos valores depositados nos autos em 

favor da parte reclamante, observando-se a conta indicada no Id. 

27336618. Após, arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-61.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RONDINE ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

1000467-61.2019.8.11.0018 REQUERENTE: PAULO SERGIO RONDINE 

ROMERO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. SENTENÇA 

Ausente o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Acostou-se 

aos autos os comprovante de pagamento da obrigação ao Id. 28420695. 

Pela parte reclamante houve a concordância com os valores depositados 

(Id. 28556378). É o breve relatório. Decido. Considerando a informação de 

que a parte reclamada quitou o débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo por sentença 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil, procedendo a baixa de eventuais restrições judiciais. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores em favor do 

reclamante, devendo-se observar a conta bancária indicada ao Id: 

28556378. Após, decorrido o prazo recursal, arquive-se com as devidas 

baixas e anotações de estilo. P.R.I.C.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000057-50.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO OAB - RS92083 

(ADVOGADO(A))

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS 

DOCUMENTOS DE ID 29745492 E 29744639.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-48.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO CALIXTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 

DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA NEGATIVA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-80.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

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

Processo Número: 1000831-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - 020.594.611-97 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER A ASSINATURA DO TERMO DE GUARDA EXPEDIDO NA ID 

29700619, BEM COMO PROCEDER A SUA JUNTADA NO SISTEMA 

DEVIDAMENTE ASSINADO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000854-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RODRIGUES COUTINHO (REU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: OUTRA COMARCA” E 

INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001225-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO E NO PRAZO 

LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000387-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLINDO FRANCISQUETTI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO 

EXPEDIDA DE ID 29765264. RESSALTA-SE, SER DESNECESSÁRIA O 

COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA SUA RETIRADA, 

UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000989-67.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSENI DOS REIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA DILIGÊNCIA NEGATIVA QUANTO AO REQUERIDO OSVALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA (ID 25112148).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000526-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO LEAO SOUTO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, LANÇADA 

NA ID 28020075.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001306-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. SONZA - COMPENSADOS JUINA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES OAB - MT3666-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DA GRANDE CURITIBA E 

CAMPOS GERAIS- SICOOB SUL (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

PROINDUSTRIA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SADI BONATTO OAB - PR10011-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, 

ACERCA DO AR NEGATIVO REFERENTE À PARTE PROINDUSTRIA 

SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (ID 29031404).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 3289-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA NOATTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380

 AUTOS Nº 3289-63.2012.811.0025 (CÓD. 89128)

CREDOR: Lirio Zeni e Liani Elidia Zeni

DEVEDOR: Jandira Noatto Vanzella

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Considerando que o adimplemento do débito sucumbencial se deu no 

prazo legal, não há que se falar em honorários da fase executiva.

Portanto, neste ponto, reconheço a satisfação da obrigação e, via de 

consequência, determino a expedição de alvará em favor do credor para 

levantamento do depósito de fls. 911/912.

Ato contínuo, considerando o transito em julgado do decisum que reformou 

a sentença prolatada neste juízo e julgou improcedente os pedidos iniciais, 

determino a expedição de mandado para reintegração dos credores na 

posse do imóvel objeto da presente ação.

Oportunamente, tornem os autos conclusos para extinção.

Às providências.

Juína/MT, 20 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149392 Nr: 4808-29.2019.811.0025

 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: PAULO ROBERTO CRESTANI, Zeli Piassa Crestani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 CITAÇÃO DA PARTE EMBARGADA, BANCO DO BRASIL, ASSIM COMO 

SUA INTIMAÇÃO PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 16/03/2020, ÀS 09H30MIN, A SER 
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REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT. 

OUTROSSIM, O PRAZO PARA APRESENTAR RESPOSTA CONTARÁ A 

PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA, CASO NÃO HAJA AUTOCOMPOSIÇÃO 

ENTRE AS PARTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149392 Nr: 4808-29.2019.811.0025

 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: PAULO ROBERTO CRESTANI, Zeli Piassa Crestani

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL VANIR DA SILVA - 

OAB:21177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE EMBARGANTE À 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

16/03/2020, ÀS 09H30MIN.,A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101201 Nr: 2261-89.2014.811.0025

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

NOS AUTOS PARA O DIA 17/04/2020, ÀS 13H20MIN, A SER REALIZADA 

NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - 

CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17795 Nr: 3046-37.2003.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR EM CARTÓRIO A CERTIDÃO DE NASCIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32510 Nr: 1027-53.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS 

LTDA, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:OAB/MT 8.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIMAÇÃO PARA O ADVOGADO DO CESSIONÁRIO, DR. VAGNER 

SOARES SULAS, PARA QUE PROCEDA A REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, ASSIM COMO PARA QUE TRAGA AOS 

AUTOS O COMPROVANTE DE DEPÓSITO REFERENTE AO NEGOCIO 

ANUNCIADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44944 Nr: 3976-79.2008.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILE MEZAKASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUELAU GARDIN, BENEDITO FAREZIN, 

ANILSE GARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16250, NILSON JOSÉ 

FRANCO - OAB:6188-B/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 O MM. Juiz deliberou: “Vistos. Ante a notícia do falecimento da parte 

autora, e o pedido de habilitação dos herdeiros, dê-se vista ao requerido 

para manifestação no prazo de 5 dias. Depois, concluso para análise do 

pedido de habilitação dos herdeiros. O presente despacho foi publicado 

em audiência, saindo os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86528 Nr: 390-92.2012.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVANI HONÓRIO MENDES VAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA 

PARA O DIA 18/03/2020, ÀS 14H30MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

FL. 284: "Vistos. Diante do pedido das partes, redesigno o ato para o dia 

18 de março de 2020 às 14h30min. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1663-09.2012.811.0025

 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: JADS, MADB, ADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 23/03/2020, ÀS 13H20MIN, A SER 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107158 Nr: 1207-54.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR RODRIGUES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUT HELLIWICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - 
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OAB:14.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANE AGOSTINETTO - 

OAB:OAB/MT 20.322/O

 O MM. Juiz sentenciou de forma oral, restando a parte dispositiva assim 

exarada: “Vistos. Declaro encerrada a instrução processual. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo PROCEDENTE o pedido aduzido pela requerente Altair Rodrigues 

Mattos para lhe conferir a propriedade e, via de consequência, 

DECLARAR a aquisição pela via originária da usucapião, do lote urbano 

lote urbano nº 22, local, Quadra 20, Rua Orlando Pereira, Bairro São Jose 

Operário, com área superficial de 250,00 m².

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

ante ao princípio da causalidade, arbitrando os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do NCPC, 

exclusivamente às expensas da primeira demandada, ante a revelia do 

réu.

Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, 

meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de 

título para o registro no cartório respectivo. O registro no serviço de 

imóveis não dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que 

se trata de forma originária de aquisição da propriedade, porém depende 

do pedido de transferência da matrícula imobiliária original do CRI da capital 

para o Serviço Notarial competente, e atendimento das exigências 

cartoriais quanto à delimitação do perímetro já que o memorial descritivo de 

fl 34 pela longa data pode ter sofrido alterações referenciais que deverão 

ser esclarecidos pelo usucapiente.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo mandado para que o 

autor proceda à transcrição da sentença no Registro de Imóvel. 

Cumpra-se”.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE POLIANE COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

IVANIL DOMINGUES DA COSTA (EXECUTADO)

ARRIGO RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

AR - POSITIVO

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

Processo Número: 1000055-75.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MIRANDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA CIÊNCIA 

E CONHECIMENTO DA RESPOSTA DO OFÍCIO ENCAMINHADO PELO INSS. 

(Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001736-17.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DARIO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GENESIS ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HOZANA ACACIO DE OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUPERTINO JOSE ACACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

CONHECIMENTO DO DESPACHO ABAIXO TRANSCRITO: DESPACHO : 

Vistos, etc.Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiência, eis que a Juíza que cumula a 2ª Vara desta Comarca estará de 

licença-médica e este magistrado, que está em substituição legal desta 

vara, é titular da 1ª Vara da Comarca de Juína e está respondendo em 

cumulação pela Vara Única de Aripuanã, onde estará presidindo Júri no 

período compreendido entre 02 a 06 de março, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 29 de abril de 2020, às 14h30min.Expeçam-se 

as intimações necessárias.Às providências.Juína (MT), data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Substituição 

Legal. JUÍNA, 02 de Março de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000073-96.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ELOI EDSON 

BEHNE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUGENIO BARBOSA DE 

QUEIROZ POLO PASSIVO: JOSÉ TEIXEIRA LEAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Oitiva Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 29/04/2020 Hora: 

14:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 

66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001873-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

J. W. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. D. C. (REQUERIDO)

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

AUDIÊNCIA OITIVA DESIGNADA PARA 29/04/2020 14:00 2ª VARA DE 

JUÍNA.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000213-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON RODRIGUES AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT17815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO RODRIGUES AUGUSTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000213-38.2017.8.11.0025 POLO ATIVO:GELSON 

RODRIGUES AUGUSTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

MARCEL DE BARROS POLO PASSIVO: CELSO RODRIGUES AUGUSTO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA redesignada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Oitiva Sala: INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Data: 

29/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 2 

de março de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112418 Nr: 3836-98.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que compareça em secretaria e retire a 

certidão de teor de débito alimentar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141841 Nr: 4686-50.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG, CG, CDJ, CTDJ-M, PEASDT, 

PASDLDCEDAID, MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Vistos, etc.Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiência, eis que a Juíza que cumula a 2ª Vara desta Comarca estará de 

licença-médica e este magistrado, que está em substituição legal desta 

vara, é titular da 1ª Vara da Comarca de Juína e está respondendo em 

cumulação pela Vara Única de Aripuanã, onde estará presidindo Júri no 

período compreendido entre 02 a 06 de março, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 27 de abril de 2020, às 14h15min.Expeçam-se 

as intimações necessárias.Às providências.Juína/MT, 21 de fevereiro de 

2020.FABIO PETENGILL Juiz de Direito em Substituição Legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA OAB - MT23687/O (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA REDESIGNADA PROCESSO n. 

1000073-96.2020.8.11.0025 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) POLO ATIVO: Nome: 

ELOI EDSON BEHNE Endereço: Chácara Santa Luzia, final da Avenida 

Santa Catarina, modulo 06, S/N, Zona Rural, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: JOSÉ TEIXEIRA LEAL Endereço: Avenida 

Campinas esquina com Rua Marilia, S/N, Ultima Casa do Lado Direito, 

Módulo 06, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 DESTINATÁRIO: Senhor(a) 

REQUERIDO - JOSÉ TEIXEIRA LEAL A presente carta, extraída dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Tipo: Oitiva Sala: INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO Data: 29/04/2020 Hora: 14:45 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Juína 2 de março de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137529 Nr: 1594-64.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GABARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes Manoel Junior 

e Odenilson de Oliveira, EXPEÇA-SE carta precatória para suas oitivas. 

FIXO o prazo de 90 (noventa) dias para o retorno das missiva. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146485 Nr: 2800-79.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204968870

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 146485.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 28/02/2020 19:27:53

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 
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COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130461 Nr: 2816-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 23691

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105607 Nr: 412-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNALAS JUNIOR APARECIDO DOS SANTOS, 

MARCELO CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado Dr° Caio Fernando Gianini, para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar acercar do endereço da testemunha Altair de 

Souza, tendo em vista a certidão negativa de fls.441 (verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140094 Nr: 3453-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARBOSA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR 

ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151190 Nr: 467-23.2020.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 intimação do advogado da parte denunciada para no prazo legal 

apresentar defesa preliminar

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-57.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLIN CARLA FERREIRA AUGUSTO ZAKALHUK OAB - MT26440/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000289-57.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:FRANK EUGENIO 

ZAKALHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLIN CARLA FERREIRA 

AUGUSTO ZAKALHUK 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: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 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: 1000135-39.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA VALERIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, se manifestar acerca da devolução de Ar negativo (id 

28865016), informando novo endereço da executada no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-84.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSILENE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I FERNANDES DE LIMA - ME (REU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado, do inteiro teor da r. decisão (id 29348753), e acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 03/04/2020 às 14:50. Fica 

advertido que extingue-se o processo, deixando a autora de comparecer 

na audiência, conforme artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001619-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio do advogado constituído, para, 

caso queira, se manifestar sobre a petição, id. 28184353, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000532-69.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR GONCALVES (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o exequente na pessoa de seu 

advogado, acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de Justiça, e 

informar novo endereço do executado, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-25.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))
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HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON FERREIRA BISPO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JERÔNIMO SANTOS OAB - MT0013389A-O (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, acerca do inteiro 

teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ANTONIO DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio dos advogados constituídos, para, 

caso queira, apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa 

de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), bem como para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-85.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR ANTONIO DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio dos advogados constituídos, para, 

caso queira, apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa 

de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º), bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-20.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (EXECUTADO)

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio do advogado constituído, para 

apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001013-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LOUREIRO DE LIMA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado,acerca do inteiro teor da r.sentença, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000372-44.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO DE OLIVEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKELLEN PRADO MACHADO OAB - MT0018265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENXOVAIS SERRANA DO NORTE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARYSSON LUIZ IMAI OAB - PR40193 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio da advogada constituída, para 

apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-97.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

17/04/2020 às 13:40. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001786-77.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO RIBEIRO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio da advogada constituída, para 

apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001585-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRISANCO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

TIAGO DOMBROSKI DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio do advogado constituído, para 

apresentar o cálculo atualizado do débito acrescido da multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001670-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do Exequente, por intermédio do advogado constituído, para se 

manifestar sobre a petição (id. 29514616 e seguintes), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001684-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Exequente, por intermédio do advogado constituído, para se 

manifestar sobre a petição (id. 29288962 e seguintes), bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010440-36.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI JACQUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUBIR APARECIDO DE MARCHI TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da Exequente, por intermédio dos advogados constituídos, para 

se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 28196001), 

bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010180-56.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE FRANTZ (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

IRANI SAMPIETRO (EXEQUENTE)

ALBANO GERALDO FRANTZ (ESPÓLIO)

JORGE LUIZ FRANTZ (EXEQUENTE)

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

GERALDO MATHIAS FRANTZ (EXEQUENTE)

JEANDRO FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

JENIS FERRAZ FRANTZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA LIMA (EXECUTADO)

 

Intimação dos Exequentes, por intermédio das advogadas constituídas, 

para, caso queira, se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

(id. 28609147), bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-24.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDO GONCALVES ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE FERREIRA CABRAL (REQUERIDO)

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente na pessoa de 

seu advogado, acerca do AR negativo (id 29777063), e informar novo 

endereço para a citação da executada, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88064 Nr: 2122-11.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 2122-11.2012.811.0025 (Cód. 88064)

CREDOR: Nirlei de Fátima Franco

DEVEDOR: Estado de Mato Grosso

VISTOS.

Compulsando os autos verifica-se que na decisão de fls. 172, em que foi 

determinada a apresentação do cálculo atualizado do débito pela credora 

e a posterior intimação do devedor para manifestação, restou consignada 

também a homologação do cálculo em caso de ausência de impugnação.

 Nesses moldes, considerando que o devedor, devidamente intimado, 

apenas informou sua ciência aos cálculos (Id. 175), deixando de 

apresentar qualquer insurgência, há que se reconhecer a sua 

homologação, sendo despicienda a adoção de outras providências nesse 

sentido.

 Portanto, em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM e ao Provimento 

n. 6/2020-CM, determinando a utilização do sistema SRP 2.0, para 

liquidação das dívidas públicas judicializadas no próprio Juízo da 

execução, encaminhe-se o presente processo ao Cartório Distribuidor e 

Contador para as devidas providências.

Ato contínuo, expeça-se requisição de pagamento, nos termos do art. 535, 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, intime-se a exequente para 

apresentar e depositar em cartório as certidões de honorários 

exequendas, no prazo de 10 dias, devendo a Serventia arquivar tais 

documentos em pasta própria.

Às providências.

Juína/MT, 20 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 022/2020- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando a instalação, nesta Comarca, da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, vinculada a Central de Distribuição;

 Considerando a necessidade de servidores para atuação na referida 

Central de Arrecadação e Arquivamento;

 R E S O L V E :

 I) LOTAR a servidora Raiana Katherine da Silva Lira, matr. 41689, Analista 

Judiciário, na Central de Distribuição, desta Comarca.

 II) Esta portaria entra em vigor a partir de 2/3/2020, ficando revogada as 

disposições em contrário.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 28 de fevereiro de 2.020.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 021/2020- CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;   R E S O L 

V E :       I) LOTAR a servidora Nilcéia Aparecida Castilho de Castilho, matr. 

5495, Analista Judiciário, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, desta Comarca. II) Esta portaria entra em vigor a partir de 

2/3/2020, ficando revogada as disposições em contrário.   Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 28 de fevereiro de 

2.020.     Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira LimaJuíza de 

Direito Diretora do Foro      table

 PORTARIA Nº. 021/2020- CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO 

FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 R E S O L V E :

 I) LOTAR a servidora Nilcéia Aparecida Castilho de Castilho, matr. 5495, 

Analista Judiciário, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, desta Comarca.

 II) Esta portaria entra em vigor a partir de 2/3/2020, ficando revogada as 

disposições em contrário.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 28 de fevereiro de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000401-68.2020.8.11.0011. 

AUTOR: MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS REU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL” proposta por 

MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Os autos vieram 

conclusos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de discutir o reconhecimento de direito indisponível, passando a 

analisar os requisitos para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Por perseguir a parte autora tutela especifica consistente em obrigação de 

fazer, os efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no 

artigo 300 do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, 

cumulativamente, ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia 

o pedido (fumus boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do 

provimento final (periculum in mora). Assim, em que pesem as 

argumentações constantes na exordial, nota-se que a pretensão da parte 

autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão 

da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto 

probatório até então produzido não é suficiente para o deferimento da 

tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos requisitos 

exigidos para o estabelecimento do benefício pretendido. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, mesmo porque, é necessária a 

comprovação por provas testemunhais. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão se calca na 

provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar resposta no 

prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a designação da 

solenidade para após a formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de 

Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-53.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000402-53.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS REU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA” proposta por MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que 
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pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

suma, a parte autora não forneceu elementos suficientes para convencer 

esta Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo 

porque, é necessária a comprovação por provas testemunhais. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão se calca na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Processo AC 

1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000041-70.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA APARECIDA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JÉSSICA FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA (TESTEMUNHA)

MANOEL MESSIAS MAZOTI (TESTEMUNHA)

MARCOS DE SOUZA DA SILVA (TESTEMUNHA)

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

IANARA CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

CELITA FERREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000041-70.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CICERA APARECIDA DE FREITAS REU: JÉSSICA FERNANDA 

RIBEIRO DE ALMEIDA Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo CPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pelo requerido, intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.010, 

§1º, do CPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 

997, §§ do CPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC. III. Caso as 

contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem matérias 

elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para se 

manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 1.009, 

§2º, do CPC. IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao 

E. TJMT (art. 1.009, §3º, do CPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) das partes para audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/05/2020 às 15h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001710-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o(s) advogado(s) das partes para audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21/05/2020 às 15h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado no prazo legal, sob pena de 

preclusão, bem como ainda deverão os causídicos providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas tempestivamente nos termos do 

artigo 455 no NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERI BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004051-60.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MANOEL NERI BEZERRA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Não havendo 

prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pela produção de prova testemunhal, enquanto a Autarquia Federal 

pugnou pelo depoimento pessoal da parte autora sob pena de confesso. A 

par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de trabalhador rural ainda 

que descontínuo b) regime de economia familiar c) qualidade de segurado 

especial do de cujus quando do óbito. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) 

dias antes da solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as 

testemunhas da data, horário e local da realização da solenidade, salvo 

exceções legais, sendo o não comparecimento presumido como 

desistência, nos termos do que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, 

INDEFIRO o pleito de depoimento pessoal, eis que não influenciará no 

julgamento do feito, sendo a prova testemunhal suficiente a tanto. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04/06/2020, às 

13h30min. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 17 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004051-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL NERI BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/06/2020, às 

13h30min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004029-02.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Considerando que as 

circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Assim, analisadas e 

afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte 

demandante pugnou pela produção de prova testemunhal, enquanto a 

Autarquia Federal requereu depoimento pessoal do autor sob pena de 

confesso. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de 

trabalhador rural ainda que descontínuo b) regime de economia familiar e 

c) período de tempo que trabalhou no campo. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) 

dias antes da solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as 

testemunhas da data, horário e local da realização da solenidade, salvo 

exceções legais, sendo o não comparecimento presumido como 

desistência, nos termos do que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, 

INDEFIRO o pleito de depoimento pessoal, eis que não influenciará no 

julgamento do feito, sendo a prova testemunhal suficiente a tanto. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04/06/2020, às 

14h00min. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004029-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CERQUEIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) Procurador(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 04/06/2020, às 

14h00min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-42.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000060-42.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REU: ARTAXERXES 

GOMES BALEEIRO Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes 

os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as partes, pois além 

de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 26/03/2020 às 

13h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 
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injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-42.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (REU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do ato deprecado, 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento para posterior 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001896-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001896-84.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO DONIZETE RAMOS REU: INSS Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por APARECIDO DONIZETE RAMOS 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os documentos de 

id nº 20973956/20974233. Recebida a inicial em id nº 20988332, fora 

determinada a citação da demandada, além de realização de perícia 

médica, com o indeferimento da tutela antecipada. Devidamente citada, a 

Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 22027619. 

Impugnação à contestação aportada em id nº 22666585. Perícia médica 

incrustada em id nº 28331879. A requerente manifestou-se sobre o laudo 

pericial em id nº 28740147, ao passo que a demandada, ainda que 

intimada, deixou transcorrer o prazo a tanto (id nº 29000494). Após, 

vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte 

autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos 

exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento 

na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o 

procedimento e os princípios norteadores dos planos de benefício da 

Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua manutenção 

em razão de incapacidade entre outras situações previstas no 

ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 20973983, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando 

detidamente o laudo pericial encartado em id nº 28331878, aferem-se as 

informações: “(...) Transtorno Ortopédico da coluna lombar (...) total (...) 

temporária (...) prazo estimado de 18 meses (...) Apresenta quadro de 

transtorno ortopédico da coluna lombar, configurando incapacidade de 

caráter total e temporária (...)”. Vale registrar que, em que pese a autora 

requerer a total procedência dos pedidos vertidos na exordial, 

considerando que o autor só se encontra incapaz temporariamente, 

podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece guarida o pleito de 

aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a 

parcial procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 
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insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de APARECIDO 

DONIZETE RAMOS, no valor legal, a partir da data da cessação indevida, o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, contados a partir 

da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[4]”. Por 

oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de 

execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas 

vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, 

CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 
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prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 255794 Nr: 5929-08.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Nascimento de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvorada Transportes e Logistica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA AQUINO 

DOS REIS - OAB:28565/GO

 (...) Assim, julgo PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, 

JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida ao 

ressarcimento dos DANOS MATERIAIS suportados, os quais totalizaram 

R$ 7.000.00 (sete mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, 

e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

da data do evento danoso (súmula 54 do STJ).CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC/15.P.R.I.C.Após o transito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 13 de fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. 

F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228444 Nr: 1001-82.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Cerqueira da Costa, Edimilson Correia 

Ramos, Ricardo Lucena da Silva, Graciana Borges Virtuoso, Rosa Maria 

dos Santos Gasparine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida a parte autora para manifestação em igual prazo, sendo o 

silêncio interpretado como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234311 Nr: 4413-21.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em seguida a parte autora para manifestação em igual prazo, sendo o 

silêncio interpretado como concordância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241657 Nr: 3723-55.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGdS, EJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:24344/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 Para intimar os procuradores da parte requerida via DJE da r. sentença de 

fls. 127/128 a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 272821 Nr: 3297-38.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Kisenia Ltda - ME, Josué Vieira de 

Oliveira, Claudileia Andreia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:OAB/PR 8.123, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 (...) Assim sendo, considerando-se que a imperfeição da planilha de 

débito impede o exercício do contraditório ao curador especial, resta 

ausente a certeza do valor, infringindo ao disposto no art. 798, I. ‘b’, do 

CPC, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos nos 

embargos e CONDENO a embargado e ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC.No mais, TRANSLADE-SE cópia da presente aos autos principias e 

INTIME-SE o exequente para que supra a irregularidade apontada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, conforme dicção do art. 

801 do CPC.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 28 de 

fevereiro de 2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001793-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YEFERSON MAMANI SERRUDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001793-14.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): EVELIN TAMARA SOARES DOS SANTOS RÉU: YEFERSON 

MAMANI SERRUDO Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

indiquem as provas pretendidas para deslinde do feito. Em caso de 

pretensão de produção de prova testemunhal, deverão ser esclarecidos 

quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de indeferimento da 

prova pretendida. Em caso de pretensão de prova técnica, poderão as 

partes indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob o risco de 

preclusão. Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem 

manifestação, implicará na concordância tácita das partes com o 

julgamento do feito conforme o estado do processo. Após, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1002261-41.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Obrigação de 

Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. Conforme se 

infere em id 25454202, as partes entabularam acordo, requerendo a 

homologação. Posteriormente (id n.º 25842508), a parte requerida 

apresentou comprovante de pagamento referente ao acordo firmado, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Ademais, diante dos numéricos depositados nos 

autos, determino vinculação do montante apresentado no id n.º 25842508 

e, na sequência, proceda a Secretaria deste Juízo com a expedição do 

alvará de levantamento da quantia vinculada, devendo ser transferida 

para conta bancária indicada no id n.º 25454204. Tendo em vista que as 

partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Considerando-se a desistência do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DOVIDIO DELMENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos: 1002261-41.2019.8.11.0011 Aqui se tem Ação de Obrigação de 

Não Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. Conforme se 

infere em id 25454202, as partes entabularam acordo, requerendo a 

homologação. Posteriormente (id n.º 25842508), a parte requerida 

apresentou comprovante de pagamento referente ao acordo firmado, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-la. Pelo exposto, com fundamento no inciso III 

do artigo 487, “b” do NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito. Consigno ainda que em caso de descumprimento do 

aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para 

eventual execução. Ademais, diante dos numéricos depositados nos 

autos, determino vinculação do montante apresentado no id n.º 25842508 

e, na sequência, proceda a Secretaria deste Juízo com a expedição do 

alvará de levantamento da quantia vinculada, devendo ser transferida 

para conta bancária indicada no id n.º 25454204. Tendo em vista que as 
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partes entabularam acordo antes de ter sido proferida sentença aos 

autos, ficam as partes dispensadas do pagamento de custas e despesas 

processuais remanescentes se houver, nos termos do art. 90, §3º do 

CPC. Considerando-se a desistência do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000548-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZE CASAS RAMOS ORLANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos 1000548-31.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação previdenciária 

proposta por Adenize Casas Ramos Orlando em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados. Entre um ato e 

outro a autarquia demandada apresentou proposta de acordo no ID n. 

29335571, ao passo que a autora concordou no ID n. 29570588. Os autos 

vieram conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Prima facie, 

mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente 

a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são 

submetidos a julgamento, destarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, com fundamento 

no inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

autocomposição formulada em todos os seus termos e cláusulas e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. Honorários 

advocatícios conforme acordado entre as partes. Sem custas 

processuais. Providencie-se imediatamente o necessário para o devido 

pagamento dos honorários periciais. Caso o benefício ainda não esteja 

implantado, determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença. Com o benefício implantado, INTIME-SE a parte autora 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, após o trânsito em julgado arquivem-se o processo com as 

anotações e baixas de estilo. PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º 

da CNGC/MT. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003748-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DAS VIRGENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a autorapara apresentação de eventuais quesitos para formulação 

da perícia médica, bem como para que posse indicar assistente técnico, 

conforme determinado na R. Decisão de ID 27067370. Mirassol 

d'Oeste/MT, 2 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-79.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PATRICIO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar os advogados do autor para apresentação de eventuais quesitos 

para formulação da perícia médica, bem como para que posse indicar 

assistente técnico, conforme determinado na R. Decisão de ID 27149395. 

Mirassol d'Oeste/MT, 2 de março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado 

Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DE AGUIAR SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para 

intimar o autor a se manifestar nos presentes autos se foi efetuada a 

implantação do benenficio do autor. Mirassol d'Oeste/MT, 2 de março de 

2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003422-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALESSANDRO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - 459.710.806-87 (PROCURADOR)

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar , para que se manifeste acerca do documento colacionado no 

documento de Id nº 27458226, no prazo legal. Mirassol D'Oeste/MT, 2 de 

março de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 24890 Nr: 2087-06.2006.811.0011

 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: Thais Golghetto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Helder Peçanha de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Ribeiro Dezidério - 

OAB:220.794 / SP, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Processo n. 2087-06.2006.811.0011 (Código 24890)

Fixo prazo de 15 dias para que as partes possam manifestar-se quanto ás 

alegações e documentos contidos nas folhas 397/400 e 404/414 e, se for 

o caso, deverá ser cumprida a determinação posta na folha 394.

Mirassol D’Oeste-MT, 9 de dezembro de 2019.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108738 Nr: 1779-28.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvará Eletrônico nº 

587803-9/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170157 Nr: 3755-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ilza Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletrônicos 

nº 289727-0/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235978 Nr: 737-31.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dorcelina Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletrônicos 

nº 588025-4/2020 e 588020-3/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119934 Nr: 3958-32.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Doliria Terezinha Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvará Eletrônico nº 

587877-2/2020 dos valores depositados nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115884 Nr: 3798-07.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Cuverlândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S B N Banda Show

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem Advogado - OAB:00000

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil.Sem condenação 

em custas processuais dada a isenção legal conferida à Fazenda Pública 

pela Lei Estadual n.º 7603, de 27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

C.Mirassol D’Oeste/MT, 22 de outubro de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 24351 Nr: 1596-96.2006.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Albina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Neto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela Parreira - 

OAB:SP-180113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 24351.

Aqui se tem inventário em arrolamento de bens.

 A parte requerente, ora inventariante, fora intimada para se manifestar 

acerca de decisões anteriores, quedando-se inerte, conforme certidão de 

fls. 119.

 DECIDO.

O artigo 485, III do Código de Processo Civil/2015, diz ser causa de 

extinção do feito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias.

Na espécie, a inventariante encontra-se inerte há mais de 60 dias.

 Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, contudo suspendo a exigibilidade, pois é beneficiária da 

justiça gratuita.

No mais, arquivem-se os autos na condição de findo, independente de 

novas intimações.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 03 de fevereiro de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147080 Nr: 4438-73.2011.811.0011

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Freire Jardim 

Santos - OAB:26.992-A/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Luiz Henrique Vieira - OAB:OAB/MT 26.417-A

 Intimar a advogada do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

588891-3/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239617 Nr: 2611-51.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

589720-3/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242828 Nr: 4281-27.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Luiz Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

261904-1/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 251464 Nr: 3810-74.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree, Carlos 

Nataliel Wanzeller, Carlos Roberto Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que se manifeste nos presentes 

autos acerca dos documentos juntados as fls. 99/107, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75141 Nr: 1315-38.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geraldo Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603, IZA MARCIA COSTA - 

OAB:10834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor que foram expedidos os Alvaras 

Eletrônicos de numeros: 587808-P/2020 e 587826-8/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169558 Nr: 3659-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilma da Silva Gonçalves Borges, João 

Luciano de Oliveira, Wanderlei Carneiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Defensoria Pública: Caio Cezar Buin 

Zumioti - OAB:, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199970 Nr: 26-94.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Neuza Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados da parte autora acerca do documento juntado as 

fls. 218 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222798 Nr: 4112-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Margarida Pereira de Souza, Maria Aparecida 

Pereira de Souza, Elton Pereira de Souza, Maria de Fatima Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada dos exequentes que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

589152-3/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239857 Nr: 2777-83.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldir Cardoso de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Franco Silva - 

OAB:22.314, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do autor que foram expedidos os Alvaras 

Eletrônicos de números: 589141-8/2020 e 587847-0/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240092 Nr: 2911-13.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

589718-1/2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241207 Nr: 3523-48.2016.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nancy Barbosa Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Plaqui Maldonado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Intimar o advogado do requerido para que se manifeste nos presentes 

autos no prazo de 15 dias, conforme determinado na R. Decisão de fls. 

195/196, cujo dispositivo transcrevo:"...É o breve relatório. Fundamento e 

Decido. Em que pese os autos encontrarem-se no estágio de saneamento, 

chamo o feito à ordem para promover retificações no que concerne à 

causa de pedir, conforme aventado pelo requerido em contestação. Isso 

porque o feito desencadeou-se como ação para reconhecer a inexistência 

de relação jurídica com instituição financeira e para responsabilizar o 

requerido por prejuízos supostamente causados à autora. Portanto, com a 

exclusão da instituição financeira no polo passivo dos autos, há que se 

consignar uma nova situação jurídica no feito, vez que o pedido inicial 

deve especificar o que se pretende em face do requerido Valter Barbosa 

Parreira, pois a suposta inexistência de relação jurídica em relação à 

instituição bancária já vem sendo discutida em autos próprios (cód. 

239074). Assim, intime-se a autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

especifique o objeto da demanda, sob pena de extinção. Após, ao 

requerido para manifestação em 15 (quinze) dias. Empós, conclusos. Às 

providências. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de setembro de 2019. Marcos 

André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264248 Nr: 3721-17.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 38, cujo teor 

transcrevo:"Autos n. 3721-17.2018.8.11.0011. Código n.º 264248. Fixo 

prazo de 15 dias para que as partes esclareçam se têm outras provas a 

produzir na espécie. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de fevereiro de 2020. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 3636-46.2009.811.0011

 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 Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Morato Crenitte - 

OAB:98479/SP, José Martins - OAB:SP / 84.314, Leislie de Fátima 

Haenisch - OAB:20099/GO, Mauro Arruda de Moura Apoitia - 

OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 40, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante de todo o exposto, declaro prescrito o contrato objeto 

da presente ação, EXTINGO o presente feito, com Resolução de Mérito, 

com fulcro no art. 487, II do CPC. Transitada em julgado, providencie-se o 

arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas estilares. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de fevereiro de 2020. Marcos André 

da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225965 Nr: 4677-72.2014.811.0011

 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: Darci Pessoa Correia, Ivan Pessoa Correia, Leonice 

Pessoa Correia de Alencar, Maria Sonia Correia, Silvio Pessoa Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aristoteles de Souza Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a sentença de fls. 238, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Logo, estando preenchidos os requisitos legais (art.648, 

NCPC), HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus efeitos 

legais, a partilha apresentada às fls. 231/237, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. De outro vértice, deverá o exequente 

ser intimado para se manifestar em prosseguimento. Transitada em 

julgado, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha, bem como as 

respectivas cartas de adjudicação dos bens semoventes, móveis e 

imóveis inventariado. Após, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Mirassol 

D’Oeste-MT, 03 de fevereiro de 2020. Marcos André da Silva, Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236267 Nr: 872-43.2016.811.0011

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

589716-5/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243782 Nr: 4809-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do executado que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

589128-0/2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257581 Nr: 722-91.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATTO OLIVEIRA CASTRIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525

 Intimar os advogados das partes acerca da R. Sentença de fls. 126/127, 

cujo dispositivo transcrevo:"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, reconhecendo a exigibilidade dos honorários. 

Condeno Renato Oliveira Castriani a pagar a Manoel Archanjo & 

Advogados Associados honorários, que fixo em 10% do valor atribuído ao 

cumprimento da sentença. Solicite-se a vinculação dos valores 

depositados às fls. 45/46 e, após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

respectivos alvarás em nome das partes. Após, arquivem-se os autos na 

condição de findo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Marcos André da Silva, Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183852 Nr: 1650-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eduardo Bezerra dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletrônico nº 

587840-3/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248285 Nr: 2238-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Sidney Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB:SP 

/ 209.551, Ricardo Kawasaki - OAB:15.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que encontra-se nesta secretaria da 2ª vara 

a carta precatória expedida conforme solicitada a vossa disposição para 

ser distribuida no juizo deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003963-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS JANE ALVES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SULIANA ALVES DE BRITO OAB - MT23040/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA (REU)

MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código n.º 1003963-22.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação ordinária de 

imissão de posse proposta por FRANCIS JANE ALVES DE BRITO em face 

de ALEXANDRA ROBERTO DA SILVA e MARIA ALICE ROBERTO DA 
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SILVA, por meio da qual a autora pugnou pela concessão de tutela 

antecipada para determinar a desocupação das requeridas do imóvel de 

sua propriedade, e no mérito, a confirmação da tutela. A tutela foi deferida 

em ID n. 26743988, oportunidade em que foi designada audiência de 

conciliação. Após, a requerida requereu a suspensão da liminar em ID n. 

29367791. Os autos vieram conclusos. Fundamento. Decido. Não conheço 

o pedido de reconsideração da tutela de urgência concedida. A 

reconsideração de uma decisão judicial só tem cabimento quando tomada 

sob premissa equivocada, com o reconhecimento de erro material ou com 

o surgimento de fatos novos trazidos aos autos. Nenhum desses casos 

encontra-se presente na manifestação trazida pela ré. Perceba-se, 

inclusive, que o autor já ostenta registro de título em seu nome. Desse 

modo, mantenho a decisão. Contudo, por uma causa de estatura 

humanitária, havendo a ré alegado não ter onde morar e havendo, 

inclusive, netos de tenra idade, concedo à ré prazo não superior a 30 dias 

para desocupação do imóvel. Recolha-se o mandado expedido. Caso não 

seja desocupado no prazo, determino a expedição de novo mandado de 

imissão de posse, a ser cumprido urgentemente, podendo-se usar força 

policial, civil ou militar, bem como facultando ao autor disponibilizar 

ambiente para realocação dos móveis e objetos que guarneçam a casa. 

No mais, aguarde-se a audiência já agendada. Mirassol D’Oeste-MT. 

MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (datado e assinado 

digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000062-12.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO CANATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P MENDONCA (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Código: 1000065-12.2020.8.11.0011 Aqui se tem ação de usucapião, 

ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUZA e SERGIO CANATTO em face 

de P. MENDONÇA. Preliminarmente, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite-se, por mandado, aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes e, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias, o réu em lugar incerto e dos eventuais 

interessados, para contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contendo as advertências legais. Intime-se por via postal, para que 

manifestem interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da 

União, dos Estados e dos Municípios, nos moldes do artigo 943, do Código 

de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. Às providências. 

Mirassol D’Oeste/MT. MARCOS ANDRÉ DA SILVA Juiz de Direito (Datado e 

assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003711-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

Processo n.º 1003711-19.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação anulatória c/c 

tutela de urgência antecipada ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A em desfavor de MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E 

SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – 

PROCON – MIRASSOL D´OESTE - MT. Aduziu a parte que a coordenadoria 

municipal de proteção e defesa do consumidor arbitrou a sanção 

pecuniária no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor que, 

segundo o autor, seria exorbitante e desproporcional à infração cometida. 

Verberou ainda que a sanção adveio da negativa de amparo securitário 

em relação ao furto do telefone celular da consumidora Priscila Nogueira 

Patrício, pois a natureza do furto não estaria prevista no contrato do 

seguro, ferindo dispositivos do diploma consumerista. Por fim, requereu a 

concessão de liminar para que este Juízo determine a suspensão da 

decisão que arbitrou a mencionada multa e eventual inscrição do nome da 

empresa autora na Dívida Ativa e acaso já inscrita, a imediata revogação 

ou retirada, sob pena de multa diária aos requeridos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais 

sejam: a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Assim, numa análise sumária, além de não ser certa a 

probabilidade do direito, por depender de mais madureza da ação, não foi 

demonstrada o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É 

que o autor fundamentou seu pedido de tutela de urgência unicamente nas 

mesmas teses elegidas como mérito da causa. Além disso, o risco do 

peso de uma multa administrativa e o perigo da inserção do nome da 

instituição financeira nos cadastros de proteção de crédito não são, por si 

sós, causas justificadoras da tutela de urgência, como quer fazer crer a 

parte autora. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

podendo ser revista a qualquer tempo. Por conseguinte, esclareço que 

deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código 

de Processo Civil porque, em feitos contendo como partes as Fazendas 

Públicas, a designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

constitucional do autor quanto ao princípio do prazo razoável do processo. 

Citem-se e intimem-se os requeridos para que, querendo, apresentem 

resposta à ação, no prazo legal. Após, com o transcurso do prazo, ao 

autor para apresentação de réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Empós, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Mirassol D’Oeste-MT. (assinado digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. 

A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000413-82.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PAULO ANTONIO 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA ANGELICA DOS 

SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA 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 

Conciliação - Juizado Especial Data: 05/05/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 1 de março 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: 1000414-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000414-67.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PAULO ANTONIO 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA ANGELICA DOS 

SANTOS TEIXEIRA 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: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 05/05/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 
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Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 1 de março 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: 1000415-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000415-52.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:PAULO ANTONIO 

PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA ANGELICA DOS 

SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

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 

Conciliação - Juizado Especial Data: 05/05/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 1 de março 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: 1000416-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000416-37.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SILVANA 

TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: PAULISTA - 

SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS 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: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 06/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 1 de março 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: 1000417-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000417-22.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SILVANA 

TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: SABEMI 

SEGURADORA 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 Conciliação - Juizado Especial Data: 06/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 1 de março 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: 1000418-07.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000418-07.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ANTONIO 

BASILIO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: ASSOCIACAO 

NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA 

SOCIAL-ANAPPS 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 Conciliação - Juizado Especial Data: 06/05/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 1 de março 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: 1000422-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000422-44.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GILSON 

APARECIDO DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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 Conciliação - Juizado Especial Data: 06/05/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 

3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

. 2 de março 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: 1000423-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000423-29.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FABRICIO 

SOUZA LUIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

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: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

06/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 2 de março 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: 1000424-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES CHITARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000424-14.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 
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LOPES CHITARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO 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 Conciliação - Juizado Especial Data: 

06/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 2 de março 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: 1000423-29.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SOUZA LUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de maio de 2020 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de maio de 2020 às 

15h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-22.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de maio de 2020 às 

14h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEREZINHA DE OLIVEIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de maio de 2020 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de maio de 2020 às 

16h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de maio de 2020 às 

17h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-75.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000407-75.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 
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exequente ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000409-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000409-45.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001331-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

 

Processo nº. 1001331-57.2018.8.11.0011 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS REFERENTES À URV C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE TUTELA proposta por VILSON TOMAZ DA SILVA em face do 

Município de Mirassol D’Oeste - MT, sob o fundamento, em síntese, de que 

faz jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei 

nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação, observada a prescrição 

quinquenal. Citado, o demandado apresentou contestação, arguindo 

prejudicialmente a ocorrência da prescrição. No mérito, rebate os 

argumentos constantes na exordial, aduzindo que a parte autora não se 

desincumbiu do ônus da prova, além de aduzir a inaplicabilidade do 

pretendido 11,98% de perda salarial, demandando perícia para a devida 

apuração. Ao final, pondera que fora reajustado os salários dos 

servidores, efetuando reposições salariais, razão pela qual pleiteia a 

integral improcedência da demanda. É a síntese necessária. Decido. A 

preliminar arguida pelo Município deve ser reconhecida, com respaldo na 

Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 11: O início do 

marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão 

de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a 

edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de 

cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

861836/RN-STF).” Conforme demonstrado pelo Requerido, a Lei 

complementar n° 010 de 16 de dezembro de 1999, bem como a Lei 

complementar n° 048 de 05 de maio de 2006, dispôs sobre a 

reestruturação das carreiras do Município, sendo este o termo limite para 

se pleitear qualquer tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente 

fora ajuizada em data além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000408-60.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA GONCALVES OAB - MT27790/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000408-60.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: CLEONICE FERREIRA 

GONCALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De 

pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente CLEONICE FERREIRA GONCALVES pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as 

benesses da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, 

podendo ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos 

do art. 54, da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, 

DETERMINO a intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) 

da(s) Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, 

em obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003619-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29733658. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 2 de março de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002518-66.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON COSTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante devido, consoante estipulado e determinado pela R. Decisão 

de Id. 29685962, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, 

Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 02/03/2020 Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000076-64.2018.8.11.0011 Vistos etc. Trata-se de Embargos 

à Execução oposto pela executada. Ocorre que o Embargante juntou aos 

autos a petição de Embargos de Declaração em 03.02.2020, sendo, pois, 

intempestivo. Rejeito, pois, os embargos de declaração apresentados, por 

intempestivos. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003829-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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))

 

Processo: 1003829-92.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SONIA 

APARECIDA ROCHA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, 

em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Postergo a apreciação 

do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, 

paragrafo único. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido afirma que o autor contratou seus serviços e trouxe aos autos 

contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com a assinatura do 

autor no termo de audiência. Não há notícias de furto ou perda dos 

documentos do autor, afastando a probabilidade de fraude por terceiro. 

Ademais, a parte autora não impugnou o contrato juntado. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da autora junto 

aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva 

inadimplência. 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. Por 

outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a liminar 

concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o 

pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o 

valor de R$ 154,44 (cento e cinquenta e quatro Reais e quarenta e quatro 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 
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parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (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))

 

Processo: 1002949-03.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os argumentos da Embargante 

implicam em reanálise de provas, incabível nesta oportunidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003406-35.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido, sob o 

fundamento de que houve contradição na r. sentença quanto ao termo 

inicial dos juros, bem como o valor apontado de multa diária está 

equivocado, pois, deveria incidir apenas em dias úteis. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Em que pese os argumentos do Embargante, não há 

contradição ou equívoco, uma vez que trata-se de negativação indevida, 

devendo incidir juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do 

STJ. Ainda, não há previsão de que a multa diária por descumprimento 

seja suspensa em dias não úteis. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003831-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA GRACIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003831-62.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA MARTA GRACIANE DA SILVA 

em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não possui vínculo 

contratual com o Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Postergo a apreciação do pedido de concessão da 

Justiça Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo único. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. As 

partes suscitaram incompetência dos Juizados Especiais, pois, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto 

probatório produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a 

necessidade prova pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se 

tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, 

possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não 

possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como 

meio de prova. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois, a mesma 

atende os requisitos do artigo 319 do CPC. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Passo ao julgamento do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. O Requerido argumenta que o débito em 

questão é referente a empréstimo pessoal não adimplido pela parte autora. 

Trouxe aos autos contrato, cuja assinatura é idêntica com a assinatura da 

parte autora no termo de audiência. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 
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proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. 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. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9099/95) Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001946-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001946-13.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO apresentado pela Executada que, em suma, discorda da 

decisão judicial que entendeu que a constituição do crédito ocorreu no 

transito em julgado da decisão, portanto, é extraconcursal. Aduz que o 

fato gerador da demanda ocorreu em 14.10.2015, portanto, trata-se de 

crédito concursal, devendo a execução ser extinta para que o autor 

habilite seu crédito no processo de Recuperação Judicial. Contudo, não há 

equívoco na decisão proferida. Embora o evento danoso que ensejou 

demanda tenha ocorrido em 2015, o direito/crédito discutido na ação 

indenizatória foi constituído em data posterior, em decisão transitada em 

julgado Trata-se, por conseguinte, de crédito extraconcursal, sendo 

infundado cogitar em extinção do feito executivo. Jurisprudência sobre a 

matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO COM O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À 

INDENIZAÇÃO – FATO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

SOERGUIMENTO - SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

IMPOSSIBILIDADE – ART. 49 DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. I - De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 

11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão 

aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. II - Logo, 

ao passo que a constituição do crédito ocorreu quase um ano e meio após 

o processamento da recuperação judicial, com o trânsito em julgado da 

decisão condenatória, não há que se falar em extinção do feito executivo, 

pois o crédito em questão é extraconcursal. ( TJ MT SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 21/02/2019) “AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. 

EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU A 

INDENIZAÇÃO. FATOOCORRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECEUPRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO ESCORREITA. Se o crédito 

objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de 

recuperação judicial, forçoso reconhecer a não submissão aos seus 

efeitos, por força do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05. É que “(...) 

a inclusão de novos créditos a qualquer momento restaria por desvirtuar a 

finalidade da própria lei, na medida que o plano estaria em constante 

modificação, gerando insegurança jurídica quanto ao sucesso do regime 

recuperacional e aos credores que submeteram seu crédito de forma 

legal. (...)” (Agravo de Instrumento n. 70069156065, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Augusto Coelho Braga, Julgado em 

25/08/2016) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTODE 

SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Conforme art. 49 da Lei nº 

11.101/2005, estão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial aqueles 

créditos constituídos anteriormente à data do pedido de recuperação 

judicial. Seguindo a Jurisprudência deste Tribunal, entendo que o fato 

gerador é a data do trânsito em julgado da sentença que fixou a 

indenização e não do ato ilícito. Uma vez que o fato gerador é posterior à 

data do pedido de recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal, 

devendo ser o indeferimento do pedido de extinção do cumprimento de 

sentença. Vedado, entretanto, a realização de contrições judiciais, sob 

pena de violação do princípio do par conditio creditorum, as quais ficam 

submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ RS - Agravo de 

Instrumento Nº 70079755641, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 30/01/2019) 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos interpostos, 

homologando o cálculo apresentado pelo exequente no valor de R$ 5.146, 

37 (cinco mil e cento e quarenta e seis Reais e trinta e sete centavos). I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, expeça-se ofício ao juízo de 

recuperação judicial, uma vez que não compete a este juízo os atos de 

constrição. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-76.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000006-76.2020.8.11.0011. REQUERENTE: GEISON DE SOUZA ARAUJO 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Sem relatório, nos termos 

do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição inserida no id nº 29700706 em todos os seus termos e 

cláusulas, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em 

julgado, e após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001861-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PRICILA MONTALVAO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1001861-27.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALINE 

PRICILA MONTALVAO FARIA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que teve o fornecimento de 

energia suspenso sem prévio aviso, sob alegação de inadimplência da 

fatura vencida em 12.09.2018, a qual estava paga desde 09/09/2018. 

Deferida a inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 

23948493. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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. A Requerida sustenta em sua contestação que não houve 

suspensão do fornecimento de energia no período mencionado. 

Entretanto, a autora instruiu a inicial com o pedido de religamento do 

serviço (ID 20841690), bem como juntou aos autos comprovante de 

pagamento das faturas. Com efeito, conclui-se que a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica se mostrou indevida, porquanto a fatura 

que lhe deu origem havia sido quitada, conforme demonstra os 

documentos juntados com a inicial. Evidente a falha na prestação de 

serviço ofertado pela Requerida que infringiu o texto legal à qual está sob 

a tutela. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e 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. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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 reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-36.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA HELENA FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003975-36.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZA HELENA FERREIRA DE 

ANDRADE em face do BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, alegando 

que o Requerido realizou descontos mensais em sua conta bancária 

referente a seguro. Contudo, não contratou o referido serviço. Observo 

que a contestação dos descontos realizados pelo requerido é objeto dos 

autos 1003974-51.2019.8.11.0011, o qual tem as mesmas partes e causa 

de pedir. Portanto, tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é 

medida que se impõe, pois, há identidade dos elementos da ação, quais 

sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma 

patente a figura jurídica da litispendência. Ante o exposto, reconheço a 

litispendência e, por consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas e anotações necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004064-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RODRIGUES RAMOS (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))

 

Proc. 1004064-59.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOEL RODRIGUES RAMOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que sempre possuiu chip 

pré-pago, no entanto, a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo 

de crédito por um débito no valor de R$ 151,58 (cento e cinquenta e um 

Reais e cinquenta e oito centavos). Deferida a inversão do ônus da prova 

na decisão proferida em ID 28766617. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 
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interesse de agir do Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida aduz que o autor realizou a 

migração do plano pré-pago para o plano controle, no entanto, não 

comprovou a referida migração a justificar a cobrança e consequente 

restrição. Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de 

inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. 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, bem como o valor da 

negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações e ao fato de que o autor possui outras negativações 

posteriores, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnante apresentou 

manifestação de Id. 29704537, INTIME-SE a parte impugnada para 

especificar as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do 

NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 26602954 Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 14 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003941-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (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))

 

Processo: 1003941-61.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. A decisão proferida em ID 

26483389 deferiu a inversão do ônus da prova. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que a autora contratou seus 

serviços e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é 

compatível com a assinatura da autora no termo de audiência e 

documentos pessoais. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 
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deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a 

liminar concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 160,19 (cento e sessenta Reais e dezenove 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(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))

 

Processo: 1000536-17.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SILVIO FERREIRA MANOEL em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, alegando que se mudou de Várzea Grande – MT há aproximadamente 

05 anos, quando requereu o desligamento da UC daquela localidade, 

contudo, ao tentar realizar uma compra, foi informado que seu nome 

estava inscrito no cadastro restritivo de crédito. Na consulta realizada 

constatou que a negativação havia sido realizada pela Requerida por 

débitos de 2015 e 2016, período que já havia se mudado. Questiona que 

trata-se de débito referente à várias faturas, contudo, não houve 

interrupção do fornecimento de energia. Concedido os efeitos da tutela 

antecipada determinando a exclusão do nome do autor dos 

registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado, bem como 

deferida a inversão do ônus da prova, na decisão proferida em ID 

18934150. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. A preliminar de Inépcia da inicial, não merece ser acatada, haja 

vista que em que pese a autora não ter promovido a regular juntada do 

comprovante de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do 

próprio demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do 

local onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos 

termos do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é 

igualmente competente para apreciar a presente reclamação. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição. O Requerido alega em sua 

contestação que a Unidade Consumidora em questão é de titularidade da 

parte autora, portanto, a negativação é devida. Entretanto, observo nos 

documentos juntados, especificamente no extrato de negativação juntado 

pelo autor, que consta seu endereço atual em Mirassol D’Oeste – MT. 

Ademais, o autor não nega que tenha residido em Várzea Grande, mas 

que tais cobranças são posteriores à sua mudança. Por sua vez, a 

Requerida não apresentou histórico da UC em questão demonstrando se 

houve suspensão do serviço, pedido de religamento e por quem, mudança 

de titularidade e quando, no intuito de comprovar a legitimidade da 

cobrança ao autor. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a inscrição indevida e 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. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA; b) DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 
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INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-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))

 

PROCESSO: 1003820-33.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por JOSE DE SOUSA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que contratou os serviços da 

requerida denominado vivo controle. No entanto, a Requerida passou a 

aumentar unilateralmente o valor do plano, tendo o autor recebido uma 

fatura no valor de R$ 554,95 (quinhentos e cinquenta e quatro Reais e 

noventa e cinco centavos), sob a justificativa que teria utilizado serviços 

além do contratado. Narra o autor que contestou o valor 

administrativamente, sem êxito, tendo a requerida inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por este débito. Deferida a inversão do ônus 

da prova na decisão proferida em ID 25831269, bem como deferiu a 

antecipação dos efeitos da tutela, determinando a suspensão da cobrança 

indevida em desfavor da autora e a abstenção de incluir o nome do autor 

aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos 

demais congêneres, referente ao objeto da ação, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto do juizado. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo ao julgamento do mérito. No presente caso, a parte autora se 

encontra protegida 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. 

Logo, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz, que os 

valores cobrados foram e serviços contratados e utilizados pelo autor. 

Contudo, o autor trouxe aos autos fatura do ano de 2014 cobrado o valor 

do plano controle de R$ 69,90 (sessenta e nove Reais e noventa 

centavos). Demonstrou, ainda, que esses valores foram reajustados 

anualmente. Conforme fatura juntada pela Requerida, no ano de 2018 o 

valor do serviço ultrapassava R$ 100,00 (cem Reais). Por sua vez, a 

Requerida não comprovou que o autor tenha anuído com os referidos 

reajustes, tampouco que o autor tenha migrado para o plano pós, o que 

poderia justificar a cobrança exorbitante. Portanto, não há justificativa 

para a cobrança excedente. É clarividente a conduta abusiva da 

Requerida. Assim, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta 

da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do 

fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as 

normas jurídicas imperativas. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que a autora fosse cobrada por valores superiores ao 

previamente convencionado e ainda inseriu o nome do autor no cadastro 

restritivo de crédito por cobrança indevida. A parte autora não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos, pois, conforme protocolos 

apresentados, a parte autora vivenciou uma saga com inúmeras tentativas 

de solução frustradas administrativamente. Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

para: a) Confirmar a tutela antecipada deferida; b) Declarar a inexistência 

do débito objeto desta demanda; c) Condenar, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da 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; 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI DE SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000643-61.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGATÓRIA DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARCONI DE SANTANA GONCALVES em desfavor de ANA CRISTINA 

GONCALVES, alegando, em suma, que realizou com a Requerida um 

contrato de arrendamento rural, da qual a demandada é possuidora, com 

prazo de duração de 06 anos, com cláusula de fazer uma represa, 

reformar mil metros de cerca e cuidar da manutenção da área pelo prazo 

contratual, e, ao final, entregar a área formada. Contudo, a arrendadora 

está impedindo o arrendatário de continuar com os serviços previstos bem 

como usufruir das pastagens. Requer seja determinado à demandada 

cumpra o contrato, permitindo que o autor utilize as pastagens e tenha 

acesso ao local sem perturbação. A Requerida apresentou contestação 

sustentando que o objeto do contrato não exprime a vontade dos 
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contratantes, sendo que o autor apresentou-o como pré-contrato. Alega a 

nulidade do contrato por indisponibilidade do bem, uma vez que trata-se de 

área de reforma agrária. Aduz que o demandante age de má fé ao juntar o 

contrato, pois, foi reconhecida a assinatura da requerida em cartório por 

verdadeira em sua ausência, bem como foi realizado outro contrato 

modificando as cláusulas contratuais, no qual não houve reconhecimento 

de firma, anexo à contestação. Realizada audiência de instrução e 

julgamento em ID 25101910. De antemão, registro que o ato de 

arrendamento de área de assentamento é irrelevante para a solução da 

lide. Reporto-me ao julgamento do mérito. O artigo 373 do CPC disciplina 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. O autor juntou 

aos autos contrato de arrendamento, com as cláusulas informadas na 

exordial explícitas, no qual há assinatura das partes e testemunhas. Friso 

que o referido contrato é expresso que se trata de contrato de 

arrendamento e não promessa de contrato de arrendamento. A Requerida 

em seu depoimento pessoal reconhece que assinou o contrato e, 

infere-se da sua declaração que houve arrependimento em realiza-lo. 

Outrossim, em que pese as alegações da requerida de que houve 

alterações contratuais, observo que estas foram realizadas 

informalmente, a caneta, não havendo provas de que estas não foram 

executadas posteriormente de forma unilateral. Ainda que fossem 

consideradas as referidas alterações, as mesmas não ensejam em 

causas de rescisão contratuais, apenas expande os serviços a serem 

realizados pelo contratante. Anoto que a insurgência da demandada 

quanto ao autor não ter finalizado os serviços também não é causa de 

rescisão contratual, uma vez que não há prazo determinado 

contratualmente para tanto. Ainda, é incontroverso que a requerida tenha 

impedido o acesso do autor à área arrendada, conforme depreende do 

seu depoimento pessoal. Feitas tais considerações, concluo que a 

demandada não demonstrou que o autor tenha descumprido o avençado a 

culminar na rescisão contratual. Também não vislumbro qualquer vício de 

consentimento (art. 138 do Código Civil) a resultar na invalidade do 

negócio jurídico celebrado entre as partes. Por estas razões, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, determinando à autora o cumprimento das cláusulas 

contratuais, permitindo que o requerente utilize das pastagens, bem como 

tenha acesso à área arrendada. Sem custas ou honorários, nesta fase 

(Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003474-82.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003474-82.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que embora não tenha realizado contrato de 

prestação de serviço com o Requerido, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 455,76 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco Reais e setenta e seis centavos). Deferida a inversão 

do ônus da prova em ID 25109349. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Assim, cumpre destacar que o 

caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do 

inciso I do art. 355 do CPC. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que o documento 

juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. Ademais, O 

extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado 

extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de 

identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de 

fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. 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 não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Ora, a parte reclamada é responsável pela 

negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela 

e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança. O autor não pode 

ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha 

na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, indubitável que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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 CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada deferida, 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré 

referente a dívida em litígio, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003940-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (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))

 

Processo: 1003940-76.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. A decisão proferida em ID 

27627925 deferiu a inversão do ônus da prova. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. O Requerido afirma que a autora contratou seus 

serviços e trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é 

compatível com a assinatura da autora no termo de audiência e 

documentos pessoais. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a 

liminar concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 153,13 (cento e cinquenta e três Reais e treze 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003753-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA SALVIONI ARAGON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1003753-68.2019.8.11.0011 Dispensado o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada por SILVANA 

APARECIDA SALVIONI ARAGON em desfavor de FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA e EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA, 

requerendo a determinação da liquidação de sentença da sentença 

proferida nos autos 000071123.2008.4.01.3601 que tramitou na Subseção 

Judiciária Federal de Cáceres – MT. Compulsando detidamente os autos 

entendo que o Juizado Especial é incompetente para processamento da 

presente demanda, pelos argumentos que passo a expor. Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...) § 1º Compete 

ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; 

(destaque acrescido) Conforme artigo supracitado, a lei que rege o 

Juizado Especial fixa sua competência para execução dos próprios 

julgados e de título executivo extrajudicial, sendo que a ação em apreço 

não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas para competência do 

microssistema dos juizados, uma vez que trata-se de execução de título 

judicial constituído na Justiça Comum Federal. Nesse sentido já se julgou: 

TJ-RS - Conflito de Competência CC 70067965475 RS (TJ-RS)Data de 

publicação: 09/03/2016 Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA JULGADA NO JUÍZO COMUM. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Compete ao juízo prolator da 

sentença, ou aquele de domicílio do credor, a liquidação e cumprimento 

individual de sentença prolatada em ação coletiva, sendo competente o 

juízo comum para processar e julgar o presente feito. Precedente desta 

Câmara. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito 

de Competência Nº 70067965475, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 07/03/2016). Diante 

do exposto, declaro a incompetência deste Juízo para apreciar a causa e 

decreto a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos 

dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o autor 

ao pagamento de custas processuais tendo em vista ser verba indevida 

perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 54 da Lei nº 

9.099/95. Sentença publicada eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 
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HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003983-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RICARDO DE SOUZA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003983-13.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FABIANA RICARDO DE SOUZA em 

desfavor de BANCO IBI, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Em sua defesa, a Requerida sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, entretanto, não juntou aos 

autos qualquer documento probatório de suas alegações. Ainda, não há o 

que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a 

responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do 

CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, conforme extrato juntado à inicial. Assim, 

sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003745-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PERINI CUMINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1003745-91.2019.8.11.0011 Dispensado o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada por JULIANA 

PERINI CUMINI em desfavor de FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA e 

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA, requerendo a determinação da 

liquidação de sentença da sentença proferida nos autos 

000071123.2008.4.01.3601 que tramitou na Subseção Judiciária Federal 

de Cáceres – MT. Compulsando detidamente os autos entendo que o 

Juizado Especial é incompetente para processamento da presente 

demanda, pelos argumentos que passo a expor. Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade (...) § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; (destaque 

acrescido) Conforme artigo supracitado, a lei que rege o Juizado Especial 

fixa sua competência para execução dos próprios julgados e de título 

executivo extrajudicial, sendo que a ação em apreço não se amolda a 

nenhuma das hipóteses previstas para competência do microssistema dos 

juizados, uma vez que trata-se de execução de título judicial constituído na 

Justiça Comum Federal. Nesse sentido já se julgou: TJ-RS - Conflito de 

Competência CC 70067965475 RS (TJ-RS)Data de publicação: 09/03/2016 

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

COLETIVA JULGADA NO JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 
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ESPECIAL. Compete ao juízo prolator da sentença, ou aquele de domicílio 

do credor, a liquidação e cumprimento individual de sentença prolatada em 

ação coletiva, sendo competente o juízo comum para processar e julgar o 

presente feito. Precedente desta Câmara. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70067965475, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 07/03/2016). Diante do exposto, declaro a incompetência deste 

Juízo para apreciar a causa e decreto a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas processuais 

tendo em vista ser verba indevida perante os Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DELMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003738-02.2019.8.11.0011 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta VALDECI DELMIRO DE SOUZA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando 

que é titular da UC rural 6/803961-2. Entre janeiro/2018 a fevereiro/2019 

foi apurado um consumo em média de 1.130kwh. Ocorre que a partir de 

março/19 a setembro/19 houve um aumento para o equivalente a 

2.500kwh a 3.000kwh, injustificadamente. Relata que realizou reclamação 

administrativa, contudo, a Requerida alegou que a medição estava correta. 

Requer o refaturamento das faturas supracitadas tomando por média o 

consumo dos 14 meses anteriores ao aumento injustificado, devolução em 

dobro do valor cobrado a mais e condenação da Requerida à indenização 

por danos morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Reporto-me ao julgamento do 

mérito. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, que o consumo do autor aumentou 

substancialmente a justificar o aumento no valor das faturas, o que não 

fez, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual. A 

Requerida apresentou contestação sustentando a legalidade da cobrança, 

uma vez que trata-se de unidade consumidora rural para a qual há 

previsão normativa de leitura plurimensal. Em que pese a leitura por 

estimativa estar prevista na Resolução 404/2010 da ANEEL, está deve 

obedecer aos requisitos exigidos pela mesma. É evidente que as faturas 

dos meses de março a setembro/19 são discrepantes ao consumo médio 

do autor dos últimos 14 meses anteriores, pois, mesmo com a cobrança 

referente a tarifas/bandeiras, não é razoável um aumento de 200% no 

consumo. Assim, sendo abusiva a cobrança, torna-se evidente o ato 

ilícito, justificando a devolução dos valores pagos a mais. Quanto aos 

danos morais pleiteados, tenho que razão não assiste ao autor, pois, 

mesmo sendo a cobrança indevida, não houve pagamento da mesma, 

inscrição do autor nos órgãos de proteção de crédito, bem como não 

houve suspensão dos serviços prestados. Portanto, não houve abalo 

psicológico que possa justificar a indenização por dano moral. A 

jurisprudência é assente no sentido de que o mero aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. 

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: STJ-0504145) 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 

DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A falta de demonstração da similitude fática 

entre os julgados confrontados, mediante o devido cotejo analítico, 

descaracteriza a existência da divergência jurisprudencial na forma dos 

arts. 255 do RISTJ e 541 do CPC. 2. A configuração do dano moral advindo 

de cobrança indevida de serviço de telefonia, sem corte do fornecimento 

ou inscrição em cadastro de inadimplentes, depende de comprovação, 

providência inadmitida em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Recurso 

Especial nº 1.352.544/SC (2012/0219873-2), 2ª Turma do STJ, Rel. Og 

Fernandes. j. 18.12.2014, unânime, DJe 06.02.2015). Eis o entendimento 

da Turma Recursal TJMT: “EMENTA CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO 

CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO 

DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que se considere regular a 

cobrança a título de recuperação de consumo, deve a concessionária 

comprovar que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de 

inspeção do medidor, nos termos da Resolução 414 da ANEEL. Dano moral 

não configurado, porquanto o consumidor não teve o serviço de energia 

suspenso, tampouco seus dados inscritos nos cadastros restritivos de 

crédito. Recurso parcialmente provido.(Procedimento do Juizado Especial 

Cível 138837720138110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016).” Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) Determinar o 

refaturamento das contas dos meses de março a setembro/19 tendo por 

média o consumo dos últimos 14 meses, sendo este de 1.130kwh; b) A 

devolução dos valores excedentes cobrados, em dobro, no montante de 

R$ 4.656,39 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove 

centavos), corrigido pelo índice INPC desde o desembolso e juros de 1% 

ao mês desde a citação válida. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CAIRES VITAL DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1003749-31.2019.8.11.0011 Dispensado o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada por KENIA 
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CAIRES VITAL DA SILVA MEDEIROS em desfavor de FQM - INSTITUTO 

EDUCACIONAL LTDA e EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA, 

requerendo a determinação da liquidação de sentença da sentença 

proferida nos autos 000071123.2008.4.01.3601 que tramitou na Subseção 

Judiciária Federal de Cáceres – MT. Compulsando detidamente os autos 

entendo que o Juizado Especial é incompetente para processamento da 

presente demanda, pelos argumentos que passo a expor. Art. 3º O 

Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...) § 1º Compete 

ao Juizado Especial promover a execução: I - dos seus julgados; 

(destaque acrescido) Conforme artigo supracitado, a lei que rege o 

Juizado Especial fixa sua competência para execução dos próprios 

julgados e de título executivo extrajudicial, sendo que a ação em apreço 

não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas para competência do 

microssistema dos juizados, uma vez que trata-se de execução de título 

judicial constituído na Justiça Comum Federal. Nesse sentido já se julgou: 

TJ-RS - Conflito de Competência CC 70067965475 RS (TJ-RS)Data de 

publicação: 09/03/2016 Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA JULGADA NO JUÍZO COMUM. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Compete ao juízo prolator da 

sentença, ou aquele de domicílio do credor, a liquidação e cumprimento 

individual de sentença prolatada em ação coletiva, sendo competente o 

juízo comum para processar e julgar o presente feito. Precedente desta 

Câmara. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito 

de Competência Nº 70067965475, Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 07/03/2016). Diante 

do exposto, declaro a incompetência deste Juízo para apreciar a causa e 

decreto a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos 

dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar o autor 

ao pagamento de custas processuais tendo em vista ser verba indevida 

perante os Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 54 da Lei nº 

9.099/95. Sentença publicada eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003462-68.2019.8.11.0011 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto pela Requerida, alegando que a sentença foi 

omissa quanto ao pedido contraposto. Em análise às circunstâncias e 

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

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, caberão embargos de declaração 

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

omissão ou dúvida. No caso reconheço a omissão apontada e acolho o 

Embargos de Declaração, com fundamento no Enunciado 31 do Fonaje que 

dispõe que é admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré 

pessoa jurídica. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

contradição, julgando procedente o pedido contraposto, no intuito de 

condenar a autora a pagar ao Reclamado o montante de R$ 861,29 

(oitocentos e sessenta e um Reais e vinte e nove centavos), acrescido de 

juros e correção monetária desde o vencimento da fatura. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY KARLA CRUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS PEREIRA ALMISSI OAB - MT21484/O (ADVOGADO(A))

BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA OAB - MT25784/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n.º 1003742-39.2019.8.11.0011 Dispensado o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Cuida-se de EXECUÇÃO 

INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA ajuizada por TATIANY 

KARLA CRUZ OLIVEIRA em desfavor de FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL 

LTDA e EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA, requerendo a 

determinação da liquidação de sentença da sentença proferida nos autos 

000071123.2008.4.01.3601 que tramitou na Subseção Judiciária Federal 

de Cáceres – MT. Compulsando detidamente os autos entendo que o 

Juizado Especial é incompetente para processamento da presente 

demanda, pelos argumentos que passo a expor. Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade (...) § 1º Compete ao Juizado 

Especial promover a execução: I - dos seus julgados; (destaque 

acrescido) Conforme artigo supracitado, a lei que rege o Juizado Especial 

fixa sua competência para execução dos próprios julgados e de título 

executivo extrajudicial, sendo que a ação em apreço não se amolda a 

nenhuma das hipóteses previstas para competência do microssistema dos 

juizados, uma vez que trata-se de execução de título judicial constituído na 

Justiça Comum Federal. Nesse sentido já se julgou: TJ-RS - Conflito de 

Competência CC 70067965475 RS (TJ-RS)Data de publicação: 09/03/2016 

Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

COLETIVA JULGADA NO JUÍZO COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL. Compete ao juízo prolator da sentença, ou aquele de domicílio 

do credor, a liquidação e cumprimento individual de sentença prolatada em 

ação coletiva, sendo competente o juízo comum para processar e julgar o 

presente feito. Precedente desta Câmara. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70067965475, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 07/03/2016). Diante do exposto, declaro a incompetência deste 

Juízo para apreciar a causa e decreto a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, nos termos dos arts. 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas processuais 

tendo em vista ser verba indevida perante os Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Sentença publicada 

eletronicamente. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-07.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANZOLIN COMERCIO DE COMPUTADORES E MOVEIS LTDA-EPP - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA OAB - SP211063 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000817-07.2018.8.11.0011 Vistos etc., Trata-se de Embargos 

de Declaração interposto pela Requerida, alegando que a sentença foi 

omissa quanto ao pedido de devolução do produto defeituoso. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a 

teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso reconheço a 

omissão apontada ante o pedido subsidiário expresso na contestação de 

determinação de devolução do produto no caso de procedência da ação. 

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com fundamento no 

artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a omissão, DETERMINANDO 

que a parte autora efetue a devolução do produto, mediante o 

procedimento que deve ser indicado e custeado pela reclamada. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003620-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003620-26.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida .no qual se 

insurge contra a sentença retro, alegando omissão quanto ao acordo 

realizado entre as partes. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Infere-se do caderno processual 

que a Requerida realizou proposta de acordo ao autor, tendo o mesmo 

respondido enviando a minuta assinada em 05.12.2019. Todavia, a 

Embargante não juntou a minuta de acordo aos autos, compareceu à 

conciliação e não ratificou a proposta, apresentou contestação e não o 

mencionou. Somente após a impugnação a contestação, na qual o autor 

registra a proposta é que a Embargante realizou o depósito e juntou a 

minuta após a publicação da r. sentença. Se houve omissão esta foi da 

Requerida, uma vez que não é possível se valer de adivinhações para 

decidir a lide: “o que não está nos autos não está no mundo”. Assim, os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Em atenção à 

vedação do ordenamento jurídico ao enriquecimento sem causa e ao 

princípio da celeridade, determino que seja abatido do cumprimento de 

sentença o valor comprovadamente depositado. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-45.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/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))

 

Proc. 1003761-45.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WILLIAN NUNES MARTINEZ em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Deferida a inversão do ônus da prova e 

concedido os efeitos da tutela de urgência determinando que a Requerida 

se ABSTENHA de incluir o nome do autor aos órgãos de proteção ao 

crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos demais congêneres, referente ao 

objeto da ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena 

de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada ao teto do juizado na decisão proferida em ID 25416220. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Rejeito o pedido de conexão, pois, nos autos 

1003760-60.2019.8.11.0011 o autor questiona a cobrança de contrato 

diverso de titularidade de terceiro. Passo ao julgamento do mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 356 de 575



sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; 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 o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI CRISTINI FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA OAB - SP0257302A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000111-24.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelo Requerido, sob o 

fundamento de que houve contradição no dispositivo da r. sentença, uma 

vez que consta o pedido autoral improcedente, no entanto, houve redução 

da multa, razão pela qual deve ser declarado parcialmente procedente. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Em que pese os argumentos do Embargante, não há 

contradição uma vez que a aplicação da multa compõe subsidiariamente o 

pedido contraposto e não o pedido autoral. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES PETRONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSKA ARIANE GUEDES FERNANDES OAB - MG176670 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA CRISTINA TELES SILVA OAB - MG157073 (ADVOGADO(A))

MICHELLE GALVAO MASSELI OAB - MG97500 (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003758-90.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por 

MARCELO FERNANDES PETRONI DA SILVA em face de GAZIN INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e DL COMERCIO E 

INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, alegando que em 

19.11.2018 adquiriu na primeira Requerida um Tablet DL Creative fabricado 

pela segunda Requerida, com garantia de um ano. Ocorre que o produto 

apresentou vício e, procurada, a primeira Requerida se negou a enviar o 

produto para assistência, sob a justificativa que não tinha como verificar o 

número de série do produto, sendo inexitosas as tentativas de solução 

administrativa. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora seja prerrogativa do consumidor escolher quem da 

cadeia de fornecedores irá acionar para enviar o produto à assistência, 

no caso em apreço o autor não trouxe nenhum comprovante de que tenha 

adquirido a garantia estendida do produto. Assim, esgotada a garantia 

legal do produto, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-71.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL MONTEIRO LANDIVAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RUDSON ALAN HOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOS CARLOS BEZERRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ABADIA MARIA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010143-71.2015.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA IZABEL MONTEIRO 

LANDIVAR REQUERIDO: RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 29630268, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 
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também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003713-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003713-86.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E/OU INEXISTÊNCIA DEDÉBITO C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO PORDANO MATERIAL E 

MORAL ajuizada por BRUNO PEREIRA CAMPOS em face de 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, alegando que realizou 

uma compra no site do Mercado Livre, no sítio eletrônico 

www.mercadolivre.com.br, de um TX9/TX3, no valor de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta Reais). O pagamento foi realizado via mercado pago. 

Ocorre que o produto não estava disponível, razão pela qual a venda foi 

cancelada, contudo, não houve ressarcimento do valor pago. Deferida a 

inversão do ônus da prova em ID 25621896. Não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Os Requeridos suscitaram 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois, somente possibilitou o sistema de 

pagamento. Contudo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do 

mesmo, uma vez que o mercado pago atua como pagamento seguro, 

sendo liberado o valor ao vendedor apenas depois da entrega do produto. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE 

VALORES. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. DESFAZIMENTO DA COMPRA COM A DEVOLUÇÃO DO 

VALOR PAGO. MERCADO LIVRE. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO 

POLO PASSIVO. PAGAMENTO REALIZADO PELO MERCADO PAGO. 

MESMO GRUPO ECONÔMICO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

PAGAMENTO REALIZADO SEM A ENTREGA DA MERCADORIA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006967947, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 

18-05-2018) Assim, rejeito a preliminar arguida. É certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia aos requeridos comprovarem os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, demonstrando o estorno do valor pago 

em decorrência do cancelamento da venda, o que não demonstraram. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. O autor comprovou que o pagamento foi 

realizado via mercado pago, bem como a compra foi cancelada. Ressalto 

que a opção de realizar o pagamento via mercado pago é justamente ter 

mais segurança na transação, uma vez que o valor, em tese, só será 

liberado ao vendedor após a entrega do produto. Neste contexto, evidente 

a falha na prestação de serviço do Requerido. Assim a restituição do valor 

é medida que se impõe. Ressalto que esta deve ocorrer de forma simples, 

pois, não se enquadra na previsão do artigo 42, parágrafo único do CDC. 

Quanto ao pleito de danos morais, entendo pela procedência, ante o 

descaso com o consumidor que além de não ter recebido a mercadoria 

adquirida, teve que acionar o judiciário para a restituição do valor pago. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, 

para: a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos 

morais a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos 

artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos 

de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e 

correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR os Requeridos a pagarem, solidariamente, a quantia de R$ 

280,00 (duzentos e oitenta Reais), valor este que deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e 

juros de 1% ao mês desde a citação válida; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-15.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI DE SANTANA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI DE SOUZA MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000659-15.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGATÓRIA DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARCONI DE SANTANA GONCALVES em desfavor de SIRLEI DE SOUZA 

MOURA, alegando, em suma, que realizou com a Requerida um contrato de 

arrendamento rural, da qual a demandada é possuidora, com prazo de 

duração de 06 anos, com cláusula de reformar mil metros de cerca e 

cuidar da manutenção e limpeza da área pelo prazo contratual, e, ao final, 

entregar a área formada. Contudo, a arrendadora está impedindo o 

arrendatário de continuar com os serviços previstos bem como usufruir 

das pastagens. Requer seja determinado à demandada cumpra o contrato, 

permitindo que o autor utilize as pastagens e tenha acesso ao local sem 

perturbação. A Requerida apresentou contestação sustentando que o 

objeto do contrato não exprime a vontade dos contratantes, sendo que o 

autor apresentou-o como pré-contrato. Alega a nulidade do contrato por 

indisponibilidade do bem, uma vez que trata-se de área de reforma agrária. 

Aduz que o demandante age de má fé ao juntar o contrato, pois, foi 

reconhecida a assinatura da requerida em cartório por verdadeira em sua 

ausência. Realizada audiência de instrução e julgamento em ID 25102144. 

De antemão, registro que o ato de arrendamento de área de assentamento 

é irrelevante para a solução da lide. Reporto-me ao julgamento do mérito. O 

artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. O autor juntou aos autos contrato de arrendamento, 

com as cláusulas informadas na exordial explícitas, no qual há assinatura 

das partes e testemunhas. Friso que o referido contrato é expresso que 

se trata de contrato de arrendamento e não promessa de contrato de 

arrendamento. A Requerida em seu depoimento pessoal reconhece que 

assinou o contrato e expressa vontade de desfazê-lo por estar 

descontente e alega que o autor tem causado atrito com vizinho por ter 

derrubado uma cerca e não a reparou. Anoto que a insurgência da 

demandada quanto ao autor não ter finalizado os serviços também não é 

causa de rescisão contratual, uma vez que não há prazo determinado 

contratualmente para tanto. Ademais, a requerida admite em seu 

depoimento que o autor tem realizado serviços na área, todavia, pediu que 

o mesmo parasse. Neste contexto, é incontroverso que a requerida está 

impedido o acesso do autor à área arrendada. Feitas tais considerações, 

concluo que a demandada não demonstrou que o autor tenha descumprido 

o avençado a culminar na rescisão contratual. Também não vislumbro 

qualquer vício de consentimento (art. 138 do Código Civil) a resultar na 

invalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por estas razões, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, determinando à autora o 

cumprimento das cláusulas contratuais, permitindo que o requerente utilize 

das pastagens, bem como tenha acesso à área arrendada. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003714-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO VIEIRA DE SOUZA (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))

 

Processo: 1003714-71.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADIVALDO 

VIEIRA DE SOUZA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, 

em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Deferida a inversão do 

ônus da prova em ID 26112302. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu falta de 

interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido 

pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. As partes 

suscitaram incompetência dos Juizados Especiais, pois, são 

incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria 

probatória complexa. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 

da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, o conjunto 

probatório produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a 

necessidade prova pericial razão pela qual REJEITO a preliminar. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, a Requerida sustenta que a 

negativação é legítima ante a contratação realizada pela autora. A 

Requerida apresentou áudio no qual a parte autora fornece dados 

pessoais e confirma a contratação do plano controle, afastando indícios 

de fraude na contratação. Em que pese as alegações da parte autora em 

sua impugnação, seus argumentos não são passíveis de desconstituir a 

prova apresentada pelo Requerido. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que a inscrição é devida. 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. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 92,07 (noventa e dois Reais e sete centavos). 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-75.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARROS CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003565-75.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por LUIZ BARROS CAVALCANTE em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, alegando que 

não possui qualquer relação jurídica com a Requerida, entretanto, foi 

surpreendido com a restrição de seu nome no cadastro restritivo de 

crédito realizado pela mesma. Concedido os efeitos da tutela antecipada 

determinando a exclusão do nome do autor dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferida a 

inversão do ônus da prova, na decisão proferida em ID 24554282. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, inclusive, 

porque as partes assim requereram. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. A 

preliminar de Inépcia da inicial, não merece ser acatada, haja vista que em 

que pese a autora não ter promovido a regular juntada do comprovante de 

endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do próprio 

demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do local 

onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos 

do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente 

competente para apreciar a presente reclamação. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se 

tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, 

possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não 

possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como 

meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos histórico de consumo, 

demonstrando que a UC de consumo objeto da demanda é de titularidade 

da parte autora. Por sua vez, o autor não comprovou que não tenha 

residido no endereço da referida UC, tenha pagado as faturas cobradas 

ou que tenha comunicado a mudança de titularidade da UC ou qualquer 

outro elemento a desconstituir a legalidade da cobrança. Saliento que a 

referida UC localiza-se no município em que o autor reside, afastando 

indícios de irregularidade da cobrança. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Revogo a liminar 

concedida; b) Julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I CPC; c) Acolho o pedido contraposto condenando a parte autora 

a pagar à Requerida o valor de R$ 66,99 (sessenta e seis Reais e noventa 

e nove centavos). 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Processo: 1003566-60.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta LUZINETE RAMOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome por um débito 

no valor de R$ 171,88 (cento e setenta e um Reais e oitenta e oito 

centavos). Concedido os efeitos da tutela antecipada determinando a 

exclusão do nome da autora dos registros/banco de dados de(a) SERASA 

e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, bem como deferida a inversão do ônus da prova na 

decisão proferida em ID 24550291. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a 

comprovar a negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com 

a inicial, apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão 

dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

A Requerida não comprovou que a parte autora tenha contratado seus 

serviços. Infere-se do áudio apresentado que as informações pessoais 

tais como CPF, nome da mãe e data de nascimento diferem dos dados da 

autora. Portanto, não comprova a alegada contratação. Assim, não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 
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que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

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, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003737-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS 

AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES OAB - MT5605/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003737-17.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO (declaratória de inexistência de débito –dano 

material e moral e pedido de tutela antecipada de urgência) promovida por 

ROSA RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de 

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS 

AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, alegando que é 

analfabeta e aposentada e observou o desconto realizado pela Requerida 

em seu benefício previdenciário. Contudo, não possui relação contratual 

com o Requerido, razão pela qual os descontos são indevidos. A 

Requerida arguiu preliminar de incompetência material do juizado especial, 

pois trata-se de descontos realizados por entidade sindical. Razão assiste 

à Requerida, uma vez que as impugnações de descontos realizados pelas 

entidades sindicais devem ser analisadas pela Justiça do Trabalho. 

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENTIDADE SINDICAL NO 

POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. ART. 5, INC. II, DA LEI FEDERAL Nº 12.153/09. (...). 

(Recurso Cível, Nº 71005863758, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 

15-07-2016). ANTE O EXPOSTO, acolho a preliminar suscitada declarando 

a incompetência dos Juizados Especiais e em consequência julgo EXTINTO 

O PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 51, IV . Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON ORTEGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001418-76.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por WILTON ORTEGA DE SOUZA em desfavor da 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, alegando que 

possui alguns empréstimos com a Requerida, os quais são descontados 

em folha de pagamento. Ocorre que em março/2019 a Requerida realizou 

os descontos em sua folha de pagamento e em sua conta bancária, 

restando do seu salário apenas o valor de R$ 174,56 (cento e setenta e 

quatro Reais e cinquenta e seis centavos), lhe causando diversos 

transtornos financeiros, inclusive, para pagamento da pensão alimentar de 

seu filho. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. São incontroversos os fatos 

narrados pelo autor, sustentando a Requerida que se tratou de um erro 

sistêmico e que, ao receber a citação da presente demanda, restitui os 

valores à conta do demandante. Alega ausência de comprovação dos 

danos morais. Indubitável que os atos da Requerida causaram transtornos 

à vida do autor que ficou sem condições de cumprir suas obrigações 

financeiras. Assim, a procedência do pedido do autor é medida que se 

impõe. Evidente a falha na prestação de serviço no que se refere ao 

desconto quase integral do salário do autor. Assim, o Reclamante faz jus a 

uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 
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acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e 

correção monetária a partir desta data; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-87.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003603-87.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que embora não tenha solicitado cartão na 

modalidade crédito, passou a receber cobranças do Requerido referente a 

este serviço que culminou na inserção de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. Deferida a inversão do ônus da prova em ID 27925112. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Assim, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 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 não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição, portanto, a 

declaração de inexistência do debito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outras negativações, inclusive 

preexistentes, conforme extrato apresentado pelo autor, as quais não 

demonstrou serem indevidas. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-30.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/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))

 

Proc. 1003762-30.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CELSO JOAQUIM DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que possui dois números 

de telefone: (65)99806-7516 e (65) 996782772. Contudo, a Requerida está 

realizando cobranças de fatura em aberto da linha (65) 999233943, a qual 

desconhece. Deferida a inversão do ônus da prova e concedido os 

efeitos da tutela de urgência determinando que a Requerida se ABSTENHA 

de incluir o nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em 

SPC, SERASA e aos demais congêneres, referente ao objeto da ação, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado na decisão proferida em ID 25419376. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

cobrança pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar 

de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de 

proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de 

acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que 

serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida juntou aos autos 

contrato reconhecidamente assinado pelo autor, contudo, trata-se de linha 

telefônica diversa do número objeto da ação. Logo, não foi demonstrada a 

legitimidade da cobrança. Assim, a declaração de inexistência do débito 

medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando a 

cobrança por contrato não realizado. O autor não pode ser prejudicado 

pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 362 de 575



do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. 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, bem como o valor da negativação. 

Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a liminar deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003783-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003783-06.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por VALDEMAR DA 

SILVA em face de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, narrando que 

contratou com a Requerida cobertura de seguro para o veículo Uno Mille 

Way Economy 1.0 8V(Flex), ano 2009/2010, placas NJL1256, 

Renavam000017651433 de propriedade de sua filha –Glória Maria S. Cruz 

da Silva. Ocorre que no dia 22.07.2019 a proprietária do veículo estava 

conduzindo-o e sofreu um acidente. Desta forma, entrou em contato com a 

Requerida informando o sinistro, tendo sido, em primeiro momento, 

autorizado o conserto. Todavia, a autorização foi cancelada sob a 

justificativa de que foi informado no contrato como condutor principal 

pessoa diversa da que realmente o utiliza. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A seguradora sustenta em sua 

contestação que o autor perdeu o direito à cobertura pela divergência de 

informações prestadas no perfil de avaliação de risco. Infere-se do 

contrato de seguro juntado aos autos que consta como condutor principal 

o autor, Valdemar da Silva. É incontroverso que o no momento do sinistro 

o veículo estava sendo conduzido pela filha do autor, proprietária do 

veículo, segundo o demandante, que seria o verdadeiro condutor do 

veículo segurado. Tenho que a situação narrada não exclui a obrigação da 

seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária. Não restou 

demonstrado que a alegada divergência acerca do perfil do condutor 

gerou agravamento do risco e comprometeu a estabilidade 

econômico-financeira da seguradora, ônus que lhe incumbia e do qual não 

se desonerou. Registro, ademais, que a indicação de “principal” condutor 

na apólice, como o próprio termo sugere, não implica exclusão de 

cobertura por ter sido o automóvel conduzido por pessoa diversa, 

mormente em se tratando de pessoa da família, devidamente habilitada 

para a direção de veículo automotor e que figura como segurado na 

apólice. Também não consta dos autos qualquer elemento de prova que 

permita concluir tenha o demandante agido com má-fé na aludida omissão 

de informação, com o intuito de, deliberadamente, provocar a diminuição 

do valor do prêmio. A declaração prestada pelo autor por ocasião da 

regulação do sinistro, no sentido de que ele era o principal condutor do 

veículo, demonstra que a indicação da proprietária do veículo como 

principal condutora não teve o condão de fraudar o seguro, sendo 

realizada de boa-fé pelo contratante. Contudo, ainda que assim não fosse, 

vale dizer que a boa-fé que permeia as relações contratuais é presumida. 

O reconhecimento da má-fé, contudo, depende de prova inequívoca de 

sua ocorrência. A respeito, os precedentes neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA 

DE INFORMAÇÕES. CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR TERCEIRA PESSOA. 

AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

PRELIMINAR – (...) INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - No caso em testilha, não 

restou comprovado que a autora agravou o risco ao, supostamente, omitir 

a informação de que o principal condutor do veículo, quando da 

contratação do seguro, era na realidade o seu filho. Assim, não há nos 

autos qualquer elemento de prova no sentido de que a demandante tenha 

agido de má-fé na contratação de seguro, tampouco que tenha agravado 

intencionalmente o risco. Saliento, ainda, que a má-fé não se presume, 

mas se prova. Tendo, por conseguinte, a seguradora firmado o contrato e 

recebido os respectivos prêmios, despropositada a negativa de 

pagamento da indenização securitária, sem fazer prova da má-fé ou do 

agravamento intencional do risco pela segurada. Indenização devida. 

Diante da falta de prova, a indenização securitária é medida que se impõe, 

com base no art. 757 do CC e art. 333, II, do CPC. (...). À UNANIMIDADE, 

ACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA 

APELANTE E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO 70055807861, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho 

Braga, Julgado em 28/08/2014) Apelação cível. Seguros. Ação de 

cobrança. Seguro de veículo automotor. Aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de seguro. Legalidade da cláusula de perfil 

para a determinação do preço do prêmio, não podendo ser invocada como 

recusa para o pagamento da indenização. O fato de o veículo segurado 

ter sido furtado em via pública não é suficiente para a isenção do dever de 

indenizar. O acolhimento desta isenção significaria restringir em muito o 

direito de o segurado utilizar seu veículo, pois jamais poderia estacionar 

seu carro em qualquer outro lugar durante seu horário da faculdade. 

Necessidade de pagamento da verba securitária. Tabela FIPE. Modificação 

do percentual adotado Dano moral. Inocorrência. A seguradora não pratica 

ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura, segundo 

sua interpretação contratual. Juros de mora. Termo inicial alterado. Data da 

citação. Recursos parcialmente providos. (Apelação Cível Nº 

70056761562, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Julgado em 28/11/2013) APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO NA 

MODALIDADE PERFIL DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO E 

MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA 

INDEVIDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária 
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relativa ao contrato de seguro de veículo firmado entre as partes, julgada 

parcialmente procedente na origem. É aplicável o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de 

relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Inteligência 

da Súmula 469 do STJ Outrossim, é imperiosa a aplicação do principio da 

boa-fé contratual, em atenção a norma do art. 765 do novel CC, que 

reeditou o art. 1.443 do CC/1916. Com efeito, para que a seguradora 

possa ser dispensada do dever de indenizar a verba securitária com base 

na cláusula perfil do segurado é necessário que a mesma comprove, de 

forma inequívoca, a má-fé do segurado quando da contratação ou que a 

circunstância em que ocorreu o sinistro (ausência de garagem no local de 

trabalho do autor) representou um aumento nos riscos do contrato ou, 

ainda, uma diferença consubstancial no prêmio do seguro, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Mesmo que admitida a existência de risco 

majorado em razão de o veículo estar estacionado em via pública, este 

não tem o condão de comprovar a má-fé do segurado ao firmar o pacto, 

uma vez que, como é sabido, a má-fé não se presume. Para tanto, é 

necessária prova escorreita da intenção de lesar a seguradora na 

tentativa de enriquecimento ilícito. Portanto, imprescindível a intenção do 

segurado, não bastando mera negligência ou imprudência deste. No caso 

dos autos, a disposição contratual que prevê a dispensa do dever de 

indenizar com base no agravamento do risco não merece guarida, uma 

vez que inexiste prova cabal da ocorrência de agravamento do risco ou 

da má-fé do segurado ao estacionar o seu veículo em via pública ao invés 

de guardá-lo em garagem fechada sem comunicar à seguradora, de forma 

que a ré não está desonerada do pagamento da indenização securitária, 

impondo-se, portanto, a manutenção da sentença e o desprovimento do 

recurso da demandada. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70042857235, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013) Sendo assim, impende o 

reconhecimento da obrigação seguradora demandada, nos moldes do 

contrato firmado. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela 

parte Reclamante e 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. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a 

citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) CONDENAR a Requerida a título de 

danos materiais no importe de R$ 11.465,50 (onze mil e quatrocentos e 

sessenta e cindo Reais) – deduzido o valor da franquia, que deverão ser 

corrigidos pelo INPC desde o sinistro e juros de 1% ao mês desde a 

citação. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001969-90.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por ALDAIR BATISTA DE SOUZA em face de LAUDELINO JOSE 

DOS SANTOS, alegando que entre o ano de 2015/2016 empreitou ao 

Requerido a construção de 03 casas. Narra que ao término da última casa 

houve desentendimento entre as partes em razão de falhas no serviço do 

Requerido, que se negou a repará-las. Sustenta que por causa desse 

desentendimento o Requerido ajuizou reclamação trabalhista em faze do 

autor, a qual foi julgada improcedente. Assim, requer que o autor seja 

condenado pelos danos materiais suportados, bem como por danos 

morais fundamentado no ajuizamento da ação trabalhista. O Requerido 

apresentou contestação com pedido contraposto, aduzindo que na 

realidade construiu 11 casas para o autor e, ao final, o mesmo ficou lhe 

devendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), do qual requer o 

pagamento. Ressalta que fez uso do seu direito subjetivo de ação, não 

havendo o que se falar em danos morais. Realizada audiência de 

instrução e julgamento conforme termo de audiência juntado ao ID 

26795421. É a síntese necessária. Decido. O Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos 

termos do artigo 373 do CPC. Segundo o Código de Processo Civil, ônus 

da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma das partes de um 

processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse 

para as decisões a serem proferidas. O ônus da prova parte do princípio 

que toda afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não é oferecida, essa afirmação não tem valor 

argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Dito 

isso, reporto-me aos pedidos dos autos e às provas produzidas pelas 

partes. DOS DANOS MORAIS PLEITEADO PELO AUTOR O autor sustenta 

faz jus à reparação por danos morais sob o fundamento que o Requerido 

ajuizou reclamação trabalhista, improcedente, em face do mesmo e tal fato 

causou prejuízos extrapatrimoniais. É certo afirmar que a interposição de 

uma ação perante o Poder Judiciário constitui exercício do direito de ação 

garantido pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, verbis: 

"a lei não excluirá do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" Embora a 

reclamação trabalhista resultou em improcedência, não há evidencias de 

abuso pelo ora Requerido que exerceu de forma regular seu direito 

constitucional de ação. O direito de ação é amplo e portanto o resultado de 

procedência ou improcedência não pode gerar danos morais por violação 

direta ao direito dos jurisdicionados de se socorrerem da prestação 

jurisdicional. A propósito já se posicionou a jurisprudência pátria: 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, POR PARTE DO 

RÉU, JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DIREITO 

CONSTITUCIONAL DE AÇÃO DO DEMANDADO – INOCORRÊNCIA DE 

DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A quaestio 

processual diz respeito a análise da possível ocorrência de lesão 

extrapatrimonial à recorrida em virtude de ter sido demandada em juízo por 

intermédio de “ação de restituição” proposta pelo ora apelante, a qual foi 

julgada improcedente. 2. No presente caso, o recorrido propôs ação de 

restituição em face da recorrida após a realização de sindicância interna 

que apurou, através de perícia criminal, que “as assinaturas do cliente 

questionadas inseridas nas Guias de Retirada e a assinatura do 2º titular 

inserida na Proposta de Abertura de Conta Corrente/Poupança do 

BANESTES S.A. Agência 124 - Linhares - ES, conta n. 2.537.629, em 
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nome de Ângela Maria Magnago, são falsas e fluíram de punho escritor de 

GLÁUCIA ARAÚJO DE PAULA.” (fl. 144) 3. Note-se, pois, que houve a 

diligência por parte do recorrido de modo a evitar a propositura de uma lide 

que se afigurasse temerária, resguardando-se na confecção de provas 

que viessem a corroborar o direito que pretendeu ver reconhecido por 

meio da demanda judicial. 4. Não há nos autos nenhum elemento que 

demonstre que o banco recorrente tenha abusado do seu direito de ir a 

juízo pleitear o que entendia ser devido, não sendo possível concluir que a 

improcedência do seu pedido ao final da lide possua o condão de 

demonstrar tal desiderato. 5. A interposição de uma ação perante o Poder 

Judiciário constitui exercício do direito de ação garantido pela Constituição 

Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, verbis: "a lei não excluirá do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito". 6. Desse modo, é notável que o 

desgaste que a autora alega ter sofrido, em virtude de ter sido demandada 

em ação judicial, diz respeito a mero aborrecimento, não sendo verificável 

propriamente qualquer gravame à sua honra, razão pela qual não se 

verifica a ocorrência de danos morais. 7. Carece de reforma a sentença 

para julgar improcedentes os pedidos autorais. 8. Recurso conhecido e 

provido." (TJES, Classe: Apelação, 30110059513, Relator: FERNANDO 

ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017). ” 

Ademais, o autor não demonstrou minimamente que a ação ajuizada tenha 

lhe trazido os prejuízos alegados. Em que pese em seu depoimento 

pessoal manifestar que o Requerido tenha maculado sua imagem perante 

terceiros, não houve provas de tal fato. Portanto, é o caso de 

improcedência do pedido de reparação por danos morais. DOS DANOS 

MATERIAIS O autor pleiteia o ressarcimento das despesas que teve com o 

reparo da obra (assentamento do piso) decorrente da falha na execução 

pelo Requerido. Infere-se das provas testemunhais que de fato houve 

reparo nas obras administradas pelo autor. A testemunha Eliel Simão 

afirma que foi contratado pelo autor para fazer o reparo do piso de uma 

residência na qual a cerâmica estava “fofa”. Em que pese o Sr. Eliel não 

poder afirmar se tal defeito foi resultante do material utilizado ou da 

execução da obra, a testemunha Igor Guiomar de Araújo confirma que 

houve reparo em obras realizadas pelo requerido para o autor. Desta 

forma, há verossimilhança nas alegações autorais. Quanto à fixação dos 

danos materiais, é indiscutível que estes devem ser demonstrados nos 

autos. A testemunha Eliel Simão, que realizou o reparo de uma residência, 

declara que cobrou pelo serviço o valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta Reais). No que tange às notas juntadas pelo autor, o documento 

juntado em ID 26662978 descreve material usado para reparo de piso 

(argamassa e piso). No entanto, os objetos discriminados nas notas 

juntadas em ID 27494457 não tem relação com este trabalho, uma vez que 

trata-se de cano de esgoto, disjuntor, cavalete etc. Desta forma, o 

montante comprovadamente pago pelo autor é R$ 2.101,74 (dois mil e 

cento e um Reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 550,00 de mão 

de obra e R$ 1.551,74 de materiais ID 26662978. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO O Requerido não logrou êxito em comprovar a 

inadimplência do autor. Infere-se da sentença trabalhista juntada à inicial 

que os pagamentos ficaram comprovados naquela demanda. Portando, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, condenando o 

requerido a restituir ao autor o valor de R$ 2.101,74 (dois mil e cento e um 

Reais e setenta e quatro centavos), corrigido pelo índice INPC desde o 

ajuizamento da ação e juros de 1% desde a citação válida. Julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000408-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CARLOS CIRQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000408-65.2017.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo Executado, alegando excesso na penhora, uma 

vez que o inseriu honorários advocatícios de sucumbência recursal e 

honorários advocatícios pelo decurso do prazo para pagamento 

voluntário. Razão assiste ao executado, pois, não há cabimento da multa 

de 10% de honorários advocatícios, em consonância com o Enunciado 97 

do FONAJE: ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os 

embargos interpostos homologando o cálculo apresentado pelo 

executado. Uma vez que já foi realizado o levantamento pelo exequente do 

valor incontroverso (ID 26119397), seja restituído ao Executado, através 

de alvará eletrônico, remanescente do valor da penhora. Sentença 

publicada eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003558-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Proc. 1003558-83.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ANDREIA RAMOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou o serviço da Requerida, contudo, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 118,04 

(cento e dezoito Reais e quatro centavos). Deferida a inversão do ônus da 

prova e concedido os efeitos da tutela antecipada para determinar a 

exclusão do nome da autora dos registros/banco de dados de(a) SERASA 

e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado (ID 24550633). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 
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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. A gravação juntada em ID 26833105 

demonstra claramente que outra pessoa, Terezinha, realizou a 

contratação em nome da autora. Ressalto que sequer houve pedido de 

autorização ao titular do CPF para tanto. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, pois, foi a própria requerida que sugeriu a prática do ilícito, 

realizando a contratação com o CPF de terceiro. Assim, a requerida deu 

causa às cobranças indevidas de débito não realizado pela autora. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 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, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (tcinco 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; 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 o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003559-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (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))

 

Processo: 1003559-68.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

DAMIAO BATISTA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, 

em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Deferida a inversão do 

ônus da prova e concedido os efeitos da tutela antecipada para 

determinar a exclusão do nome da autora dos registros/banco de dados 

de(a) SERASA e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) 

sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), limitada ao teto do juizado (ID 24551558). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. O Requerido afirma que a parte 

autora contratou seus serviços e trouxe aos autos contrato de adesão, 

cuja assinatura é compatível com a assinatura do mesmo em seu 

documento pessoal e termo de audiência. Não há notícias de furto ou 

perda dos documentos do autor, afastando a probabilidade de fraude por 

terceiro. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a 

liminar concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar deferida. Acolho o pedido contraposto, condenando a 

parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 121,33 (cento e vinte e um 

Reais e trinta e um centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003611-64.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003611-64.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

ALEX SOUZA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, 

alegando, em síntese, que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. A autora requereu a produção de prova grafotécnica, a qual, 

inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. Entretanto, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, as assinaturas apresentadas para 

abertura do contrato é compatível com as demais acostadas no termo de 

audiência. Ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido 

os documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão 

pela qual, indefiro o pedido e passo ao julgamento antecipado do feito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. Ab initio, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido afirma que a parte autora contratou seus serviços e trouxe aos 

autos contrato, cuja assinatura é compatível com a assinatura do mesmo 

em seu documento pessoal e termo de audiência. Não há notícias de furto 

ou perda dos documentos do autor, afastando a probabilidade de fraude 

por terceiro. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que o 

cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito 

se deu em razão de efetiva inadimplência. 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. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a liminar deferida. 

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 172,13 (cento e setenta e dois Reais e treze 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003930-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003930-32.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por UANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS 

em desfavor de SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, alegando que 

assinava o serviço de TV por assinatura da Requerida e estava 

inadimplente. Ocorre que realizou um acordo com a mesma para o 

pagamento da dívida, em cujo atendimento ficou convencionado que após 

48h do pagamento o serviço seria restabelecido. Todavia, a demandada 

não o restabeleceu e informou ao autor que a assinatura estava 

cancelada e deveria fazer uma nova assinatura. A decisão proferida no ID 

26406645 deferiu a liminar determinando a restabelecimento do serviço em 

48h sob pena de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), bem 

como inverteu o ônus da prova. A Requerida manifestou a impossibilidade 

de cumprimento da liminar, uma vez que o autor não desejava mais seus 

serviços, o que foi confirmado pelo mesmo em impugnação à contestação. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Acolho o pedido de retificação do polo passivo, devendo a 

secretaria adotar as providencias para a retificação no sistema PJE. 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. Infere-se dos áudios de atendimento 

juntados à inicial que de fato houve promessa de restabelecimento do 

serviço após 48h do pagamento da primeira parcela. Entretanto, em que 
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pese o descaso da Requerida com o consumidor em não cumprir as 

informações prestadas, o descumprimento ou má execução dos contratos 

só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da 

personalidade. No caso em tela, ainda que inegáveis os dissabores 

decorrentes da suspensão dos serviços de TV, entendo que não 

demonstradas ofensas capazes de afrontar direitos personalíssimos, 

sequer ensejar expectativas frustradas, posto que aborrecimentos 

oriundos da própria relação de consumo. Corrobora ainda que tal falha 

não tenha abalado emocionalmente ao autor o fato de que já estava com o 

serviço suspenso há aproximadamente cinco meses. No que tange ao 

restabelecimento do serviço, houve perda do objeto ante o desinteresse 

do autor em utilizá-lo. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DE CARVALHO OAB - MT0019970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO EMILIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000441-21.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRANSITO ajuizada por FABRICIO 

MOREIRA ALVES em face de DIEGO EMILIO DA SILVA. Narra o autor que 

no dia 21.05.2017 dirigia o veículo Fiesta, placa JZX 5771, acompanhado 

de sua família, sentido Mirassol D’Oeste – Gloria D’Oeste. Ocorre que o 

Requerida conduzia sua caminhonete S-10 em sentido contrário, e invadiu 

sua pista em uma curva, causando o abalroamento. Sustenta que o 

requerido estava em alta velocidade e demonstrava sinais de embriaguez, 

o que acredita que tenha motivado a colisão. Requer o ressarcimento 

pelos danos materiais e morais oriundos do sinistro. Em sua contestação, 

o Requerido sustenta que trafega todos os dias na referida estrada há 

mais de 10 anos, uma vez que estudou na cidade de Araputanga e desde 

2015 leciona naquela cidade, conhecendo-a bem, portanto, não invadiria a 

pista contrária. Aduz que pela razão do seu veículo possuir rodas 

grandes não há necessidade de desviar dos buracos pequenos 

existentes na pista. Argumenta, ainda, que pelas avarias do veículo do 

autor, este que teria invadido sua via. Pugna pela improcedência da 

demanda. Audiência de instrução e julgamento realizada em 18.12.2019 (ID 

27617214). É a síntese necessária. Decido. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. 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. 

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Infere-se do Boletim de Ocorrência 

juntado à inicial que a médica que atendeu ao Requerido negou que o 

mesmo tivesse ingerido álcool, afastando as alegações autorais. Em 

audiência de instrução e julgamento, promoveu-se a oitiva de testemunhas 

e informantes, sendo que apenas a informante Adrielle Angela Hordonho 

Leite Silveira estava presente no momento da colisão, pois, estava no 

carro do autor. O informante Fabio Angelo Hordonho Leite Silveira estava 

à frente do veículo do autor. As demais testemunhas chegaram ao local 

após o sinistro. Pertinente ao acidente em si, a informante Adrielle aduz 

que viu uma luz (farol) vindo em direção ao carro do autor quando fazia a 

curva, sendo que o mesmo “tirou” o veículo na tentativa de evitar a 

colisão. O informante Fábio relata que passou pelo veículo do Requerido, 

não sabendo precisar a velocidade do mesmo, e, após terminar a curva 

observou que o farol do carro do demandante havia sumido, razão pela 

qual retornou se deparando com o acidente. Sustenta que tem convicção 

que o sinistro ocorreu pela invasão do veículo do demandado na pista 

contrária. Indagado se presenciou o acidente, afirmou que não. As 

testemunhas ouvidas são uníssonas ao descreverem as condições ruins 

da estrada na qual ocorreu o acidente: estrada estreita, sem acostamento 

e com buracos dos dois lados. O fato é que as provas produzidas são 

incapazes de demonstrarem indubitavelmente que o Requerido tenha 

invadido a via do autor. Em que pese a afirmação da esposa do autor de 

que viu um farol na direção deles, tal fato por si só não comprova a 

alegação invasão causadora da colisão, pois, em trafego normal também 

seria possível verificar o farol em direção contrária. Assim, havendo 

dúvida quanto a ponto fundamental para indicação da culpa de uma das 

partes, conduz à improcedência da ação, conforme orientação 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO 

DE VEÍCULOS. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE NÃO 

DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de 

teses conflitantes relativas a acidente de trânsito, como bem concluiu o 

sentenciante. Não havendo comprovação cabal do direito do 

autor/recorrente, ônus que a ele competida na forma do artigo 333, I do 

CPC, a improcedência do pedido se impõe. 2. O laudo pericial de fls. 55/57 

no qual se embasa o recorrente não assegura a culpa do recorrido, ao 

contrário, aponta de forma clara a necessidade de demais meios de prova. 

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9099/95 ficando suspensa a 

exigibilidade na forma da Lei nº 1.060/50. (TJ-DF; Rec. 

2008.07.1.029346-9; Ac. 404.977; Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro; 

DJDFTE 12/02/2010; Pág. 121) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão contida no 

pedido inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003850-68.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003850-68.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta DANIELE BARBOSA DE SOUZA em desfavor do 

BANCO BRADESCO, alegando que era titular de uma conta salário no 

banco Requerido, na qual recebia todo dia 1º sua remuneração. Narra 

que, ante a necessidade de adquirir um empréstimo para tratamento de 

saúde, necessitou abrir uma conta corrente. Assim, em agosto/2019 

procurou a agencia requerida nesse intuito que a encaminhou para a 

Motofor, representante do Requerido nesta comarca, onde assinou o 

contrato de abertura, aguardou o cartão chegar e o desbloqueou no caixa 

eletrônico com auxílio do atendente Gabriel. Prossegue relatando que no 

dia 01.10.2019 foi ao banco sacar o dinheiro depositado por seu 
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empregador, contudo, foi surpreendida com o não funcionamento do 

cartão. Então procurou o administrativo do banco que realizou novamente 

o desbloqueio e conseguiu sacar o valor de R$ 800,00 (oitocentos Reais). 

Todavia, no dia seguinte ao tentar sacar o valor remanescente, sua conta 

estava novamente inativa. Desta feita, foi atendida pela Sra. Adriana que 

realizou o desbloqueio e solicitou que a demandante preenchesse 

novamente o formulário de abertura de conta. Ato seguinte, no dia 

10.10.2019 requereu um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

Reais) e após a liberação, tentou sacar o valor se deparando com a conta 

inativa, necessitando de um novo atendimento interno. A demandante 

questionou o atendente Gabriel o porquê dos problemas apresentados e 

foi informada que o formulário preenchido na Motofor havia sido 

extraviado. Em 01.11.2019 tentou sacar seu salário constatando o 

bloqueio da conta. Nesta ocasião, o conta sequer recebia depósito, 

impedindo o pagamento de sua remuneração pelo empregador. Novamente 

solicitou atendimento interno sendo informado pelo atendente ao 

empregador que poderia agendar o depósito para o dia 04.11.2019 que 

então a conta estaria apta para receber o depósito. Entretanto, no dia 

convencionado a conta estava zerada porque mais uma vez o 

empregador não conseguiu realizar o depósito por problemas na conta. A 

tutela antecipada foi concedida ao autor determinando o desbloqueio da 

conta da autora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada ao teto do juizado, bem como deferida a inversão do ônus 

da prova. Passo ao julgamento do mérito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. 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 sustenta em sua 

contestação que não havia nada de errado com a conta da autora, uma 

vez que no período de agosto – novembro/2019 foram realizados saques. 

No entanto, as provas apresentadas pela autora demonstram a tela do 

caixa eletrônico no qual consta o bloqueio da conta ou cartão, as 

tratativas com o empregador para agendar o depósito ante a 

impossibilidade de fazê-lo na data de pagamento. Os saques 

apresentados pelo banco requerido foram realizados em atendimento 

interno, condicionado ao desbloqueio diversas vezes pelos atendentes. 

Assim, é evidente a falha na prestação de serviço do Requerido que 

privou a autora de transações bancárias em caixa eletrônico 

injustificadamente, bem como foi o responsável pelo atraso no 

recebimento do salário. A parte autora não pode ser prejudicado pela má 

administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral. 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao ter indevidamente um serviço essencial suspenso e 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. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) Confirmar a tutela antecipada deferida; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito 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; 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LITANIA GONCALVES MEDEIROS (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))

 

Proc. 1003819-48.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LITANIA GONCALVES MEDEIROS em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que o comprovante de endereço está 

em nome da autora. Ademais, pondero que é uma faculdade do próprio 

demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do local 

onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos 

do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente 

competente para apreciar a presente reclamação. O Requerido arguiu falta 

de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida. Rejeito o 

pedido da Requerida de juntada original do comprovante de negativação, 

uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se 

tratar do extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, 
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possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não 

possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como 

meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

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, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; 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 o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003842-91.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES MULLER SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003842-91.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COM PEDIDO 

LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por THAMYRES MULLER SILVA em desfavor de 

DAMASIO EDUCACIONAL S.A, alegando que em 2016 firmou com o 

Requerido contrato para realização de curso de carreiras jurídicas, cujo 

pagamento foi realizado por cartão de crédito, com descontos de parcelas 

mensais. Ocorre que após o término do curso, o Requerido entrou em 

contato com a autora para informar que a parcela 02/2017 não havia sido 

paga. Informa a autora que enviou por e-mail o comprovante de 

pagamento, no entanto, as cobranças persistiram. Sustenta que em 2019 

o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito, 

indevidamente. Deferida a inversão do ônus da prova e concedido os 

efeitos da tutela antecipada determinando ao Requerido a exclusão do 

nome da autora dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada ao teto do juizado na decisão proferida em ID 25935432. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido sustenta que os documentos 

juntados pela autora não comprovam o pagamento, razão pela qual a 

inscrição é decorrente do inadimplemento. No entanto, nos termos do 

contrato juntado aos autos, o pagamento foi realizado por cartão de 

crédito. A fatura juntada pela autora demonstra nitidamente que o 

adimplemento. Outrossim, a autora demonstrou que em inúmeras vezes o 

comprovante de pagamento foi enviado ao Requerido. Portanto, a inserção 

do nome da autora no cadastro restritivo de crédito por dívida já paga e 

demonstrada, demonstra claramente a falta de cautela do Requerido com 

seus clientes. O consumidor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

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, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações e tentativas da autora em 

resolver o equívoco administrativamente por várias vezes, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) Confirmar 

a liminar deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8. 000,00 

(oito 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; 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 o presente projeto de sentença à juíza togada para 
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homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001757-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REQUERIDO)

 

Processo: 1001757-35.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por ANA CLAUDIA DOS SANTOS MORELI em desfavor de SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI, 

alegando, em suma, que requereu a instalação de hidrômetro e 

fornecimento de água para sua residência, em abril/2019, e, transcorrido 

mais de 60 dias do requerimento, o serviço não havia sido realizado. A 

decisão proferida em ID 20633713 deferiu a inversão do ônus da prova. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sua contestação, a Requerida alega que o fornecimento para a 

residência se encontra regular desde o ano de 2016. Sustenta que a 

autora é proprietária do imóvel desde 07.01.2015, no entanto, só requereu 

a instalação em abril/2019, o que evidencia que o serviço não era 

essencial. Informa que a instalação ocorreu em 23.07.2019 em razão do 

baixo efetivo da Requerida, mas a autora não realizou a ligação da água. 

Em impugnação à contestação, a autora esclarece que o fornecimento de 

água ligado desde 2016 não era para sua residência e, em que pese ter 

comprado o terreno em 2015, só mudou para o local em abril/2019, quando 

requereu a instalação do serviço. Audiência de instrução e julgamento 

realizada (ID 27616532). É a síntese necessária. Decido. O objeto da lide 

trata-se de relação de consumo. 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 os fornecedores de 

serviço têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Infere-se das provas testemunhais produzidas que de fato houve 

demora na execução do serviço. O preposto da Requerida, Rafael do 

Prado de Oliveira, informa que o prazo de instalação é de 10 dias após o 

pagamento do orçamento, mas na residência da autora o serviço 

ultrapassou este prazo por falta de efetivo. A testemunha Jocinei Cintra 

Mendes relata que presenciou o vizinho da autora, Henrique Marques, 

fornecendo água para mesma através de uma mangueira. Das oitivas foi 

possível contatar que trata-se de duas casas no mesmo terreno, sendo 

que na residência da autora, construída recentemente, não havia serviço 

de abastecimento instalado. Registro que o serviço público de saneamento 

básico é previsto constitucionalmente e está entrelaçado à saúde pública 

e ao meio ambiente, portanto, cumpre ao Poder Público adotar medidas a 

viabilizar o acesso ao mesmo, sem qualquer restrição ou limitação, nos 

termos do disposto nos artigos 23, IX e 175 da Constituição Federal. 

Portanto, indubitável a responsabilidade da Requerida ante o atraso na 

instalação do serviço. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de demora na instalação de 

serviço essencial, indubitável que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Uma vez que houve instalação do serviço no curso do 

processo, tenho houve perda do objeto quanto a este pleito. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

o fim de: CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do 

STJ), e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KIDS CONFECCOES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDO DE JULIANI ZANARDO OAB - SP259262 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29264861, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 588968-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001596-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KIDS CONFECCOES LTDA. - EPP (EXECUTADO)

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

RAPHAEL FERNANDO DE JULIANI ZANARDO OAB - SP259262 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29264861, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 588968-5, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Certifico, ainda, que reitero 

a intimação do patrono da parte requerida Barbara Kids acerca da 

intimação de Id. 29391196.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274298 Nr: 44-08.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Bizerra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/O

 Aqui se tem ação penal em desfavor de Gilmar Bizerra dos Santos.

 Tendo em vista a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso no Habeas Corpus de nº 1002349-78.2020.811.0000, referente ao 

auto de prisão em flagrante de código 274247, na qual foi concedida a 

liberdade provisória ao acusado, resta prejudicado o pedido da defesa de 

fls. 72/79.

 Dessa forma, intime-se a defesa para que apresente a resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, haja vista que já houve recebimento 

da denúncia (fls. 64/65) e citação do denunciado (fl. 71).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 263801 Nr: 3525-47.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozeias Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059

 Tendo em vista que a magistrada titular se encontra em gozo de licenças 

deferidas pelo Tribunal de Justiça e considerando que este magistrado 

atua em substituição legal nesta Terceira Vara de Mirassol D’Oeste/MT, 

assim como é titular da Comarca de Rio Branco/MT e ainda cumula a 

Segunda Vara desta Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, respondendo ao 

todo por três juízos diversos, torna-se imperiosa a readequação da pauta 

de audiências deste juízo.

 Desse modo, redesigno audiência marcada nos autos para o dia 

28/07/2020, às 14h00min.

Ademais, as audiências a serem redesignadas se referem a réus que 

respondem ao processo em liberdade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 273328 Nr: 3560-70.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacqueline oliveira mesquita 

- OAB:25244

 Verifico que as alegações apresentadas em sede de resposta à 

acusação se confundem com o mérito da ação penal, não sendo este o 

momento adequado para a apreciação das referidas argumentações.

 Ademais, também denoto que na formulação dos pedidos, a defesa da 

denunciado postulou pedido de liberdade provisória desse, no entanto, tal 

pedido não apresentou qualquer fato novo que justifique a reapreciação 

da decisão anterior que decretou a prisão cautelar, às fls. 45/47, na data 

de 17.10.2019, de modo que mantenho a referida decisão.

 Assim, Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que 

possa impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento 

com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 31/03/2020, às 16h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s). Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 274107 Nr: 3926-12.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Damaceno Deusdedith, Weliton Silva 

Fernandes, Daniela Stefani de Almeida Olegário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:

 Observa-se que o(s) acusado(s) reserva(m)-se no direito de 

exercer(erem) a sua defesa na ocasião das alegações finais.

 Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 05/05/2020 às 13h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique chaves fadini - OAB:, ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, 

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de João 

Paulo Miranda das Chagas, José Alves Ferreira Júnior e Marcio Cesar de 

Araújo Silva, já qualificados nos autos, como incurso na pena do artigo 

157, § 2º, inciso I e II do Código Penal.
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Sentença condenatória proferida às fls. 454/466.

A defesa do réu José Alves Ferreira Junior opôs embargos de declaração 

às fls. 476/480. O Ministério Público pugnou pelo desacolhimento dos 

embargos à fl. 500. O juízo deu parcial provimento reformando o quantum 

da pena do réu às fls.501/503.

Às fls. 514/519 a defesa do réu João Paulo Miranda das Chagas interpôs 

recurso de apelação e apresentou as razões recursais. Às fls. 525/533 o 

Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação.

Às fls. 535/541 a defesa do réu José Alves Ferreira Junior interpôs 

recurso de apelação e apresentou as razões recursais.

Certidão de fl. 547 informando a tempestividade e o não recebimento do 

recurso interposto à fl. 514.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que o recurso interposto às fls. 514/519 

foi devidamente recebido por este Juízo, com efeito suspensivo e 

devolutivo, conforme decisão de fl. 524, bem como o MPE apresentou as 

contrarrazões recursais às fls. 525/533.

Entretanto, o recurso apresentado pela defesa do réu José Alves Ferreira 

Junior às fls. 535/541, apesar de tempestivo, ainda não foi recebido.

Assim, recebo o recurso interposto, nos termos do artigo 597 do CPP, no 

efeito suspensivo e devolutivo.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para que apresente as 

contrarrazões recursais no prazo de 08 (oito) dias.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272598 Nr: 3167-48.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marcílio Alves, Edimar Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 . Decido. I – Da reiteração do pedido de revogação da prisão 

preventivaConforme se verifica dos autos, a Defesa em audiência de 

instrução e julgamento reiterou pedido de revogação de prisão preventiva, 

o qual já havia sido analisado e indeferido por este juízo, às fls. 

112/113.Neste aspecto, tendo em vista que a Defesa não apresentou 

nenhum fato novo a ensejar a reanálise do pedido anterior, cingindo-se 

apenas em reiterar pedido de revogação de prisão preventiva, mantenho a 

decisão de fls. 112/113, a qual foi prolatada há menos de 40 (quarenta) 

dias, e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Diego 

Marcílio Alves. II – Da desistência das oitivas das testemunhas Claudemir e 

ClaudineiaConsiderando que as referidas testemunhas são comuns com a 

defesa do acusado Diego, intime-se a defesa para que manifeste quanto a 

oitiva dessas, bem como, caso insista na realização da oitiva, indique os 

endereços atualizados das testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de precusão.III – Da continuação da audiência de instrução e 

julgamentoDesigno o dia 31/03/2020, às 15h45min para a oitiva da 

testemunha Marcos Vinícius da Silva Oliveira e do interrogatório dos réus. 

IV – Das disposições finaisIntimem-se. Ciência ao Ministério Público e as 

Defesas. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274298 Nr: 44-08.2020.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Bizerra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/O

 Certifico e dou fé, que procedo com a intimação do advogado do 

acusado, Dr. Rafael Herrera de Oliveira, a fim de apresentar resposta à 

acusado, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fls. 83.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000197-90.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE GOMES DA SILVA OAB - 049.591.961-65 (REPRESENTANTE)

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000197-90.2020.8.11.0086 

REPRESENTANTE: LEIDIANE GOMES DA SILVA REQUERIDO: ELTON 

BORGES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Alimentos ajuizada por Everson Borges da Silva, neste ato representado 

por sua genitora Leidiane Gomes da Silva, em desfavor de Elton Borges da 

Silva, todos devidamente qualificados nos autos. Denota-se que o 

Requerente formula pedido de cumprimento de sentença a fim de compelir 

o Executado a pagar os valores a título de pensão alimentícia fixados em 

sentença homologatória, porém instrui o feito apenas com o Termo de 

Audiência do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos – TJMT, cuja conciliação restou prejudicada. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial e trazer aos autos o título judicial que embasa a 

execução, ou seja, o acordo e a sentença homologatória, sob pena de 

indeferimento da inicial, com fulcro no art. 318, parágrafo único e art. 321, 

parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil. Cumpridas as 

determinações ou transcorrido “in albis” o prazo assinalado, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000502-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR BARBOSA DA CUNHA OAB - PR74052 (ADVOGADO(A))

EDINALDO GUSMAO DA SILVA OAB - PR79964 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000502-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ PATRIK DUARTE DA MAIA REQUERIDO: JESSY DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

ajuizada por Luiz Patrik Duarte da Maia em face de Jessy de Oliveira. 

Depreende-se dos autos que o Autor é genitor da criança Luiza Vitória de 

Oliveira da Maia, nascida em 12 de Dezembro de 2012. Segundo consta, 

em 10/09/2016 fora formalizado acordo extrajudicial de guarda, segundo o 

qual a guarda da infante seria exercida de forma compartilhada pelos 

genitores. Não obstante, o Autor alega que desde então passou a exercer 

a guarda de fato da criança. Extrai-se dos Autos que em meados do ano 

de 2017 o Autor mudou-se para esta cidade de Nova Mutum trazendo 

consigo a infante, onde atualmente reside com sua nova companheira, 

além do filho desta também menor de idade. Informa que em razão do forte 

vínculo afetivo com a filha, deseja regularizar a situação da guarda da 

infante inclusive para viabilizar a prática de atos civis por parte desta, que 

por se tratar de pessoa incapaz, necessita ser devidamente 

representada. Deste modo, pugnou pela concessão da guarda provisória, 

dentre outros. Com a inicial, juntaram-se documentos para comprovar o 

alegado. Decisão inicial de ID 12885960, postergando a análise do pedido 

liminar e determinando a realização do estudo psicossocial na residência 

da parte Requerida, o qual até o presente momento, em razão de 

inviabilidade de realização no Juízo Deprecado, não fora realizado, 

conforme se extrai do documento de ID 28352346. Citada, a Requerida 

apresentou contestação por meio de advogado constituído, com pedido 

contraposto, oportunidade em que requereu a designação de audiência de 

instrução em julgamento para sua oitiva. Instada a se manifestar, a parte 
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Autora requer a decretação da revelia da parte Demandada, com o 

julgamento antecipado do feito. Alternativamente, a designação de 

audiência de instrução (fl. 39). Relatório de Estudo Psicossocial na 

residência da infante, ID 15613571, páginas 01/04. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Em que pese a 

inexistência de estudo psicossocial na residência da Requerida, procedo 

com a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

com base no estudo realizado na residência da infante. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. No que concerne ao 

pedido de guarda provisória da criança Luiza Vitoria Oliveira da Maia 

formulada pelo Autor, convém ressaltar que a guarda sempre deve 

atender aos interesses do infante, e conforme dispõe o art. 1.584, § 5°, do 

Código Civil, ao Juiz é conferido a discricionariedade de determinar o 

exercício da guarda em observância as relações de afinidade e 

afetividade. A criança em questão reside com o genitor a mais de 03 (três) 

anos, encontrando-se inserida no núcleo familiar ao qual faz parte, onde, 

ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente lhe são 

proporcionados os aparatos necessários para um desenvolvimento sadio. 

A situação em relação ao Autor Luiz Patrik Duarte da Maia deve ser 

analisada em consonância com o estudo psicossocial apresentado (ID 

15613571, páginas 01/04): “(...) Após entrevistas e observações, 

podemos concluir que o Senhor Luiz Patrik apresentou todas os requisitos 

para ter a guarda da filha, o primeiro requisito é o AMOR e este 

demonstrou que tem, pois, a criança já se encontra sob seus cuidados e 

de Bianca há vários anos. (...) ” (Sic – fl. 03). No tocante as necessidades 

da criança e o seu atendimento como dever dos responsáveis, importante 

é a lição da Ministra Nancy Andrighi, que assim nos apresenta: “Deveres 

dos pais. Genitor que revela melhores condições de exercício de guarda. 

Ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, que não se pode delir, em momento algum, 

portanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o 

menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando perene sua 

ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses de uma ou 

de outra parte em processos deste jaez; há tão somente a salvaguarda do 

direito da criança e do adolescente, de ter, para si prestada, assistência 

material, moral e educacional, nos termos do ECA 33. Devem as partes 

pensar, de forma comum, no bem-estar dos menores, sem intenções 

egoísticas, caprichosas, ou ainda de vindita entre si, tudo isso para que 

possam, os filhos, usufruir harmonicamente da família que possuem, tanto 

a materna quanto a paterna, porque toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no seio da sua família, conforme dispõe o 

ECA 19. A guarda deverá ser atribuída ao genitor que revele melhores 

condições para exercê-la e, objetivamente, maior aptidão para propiciar ao 

filho afeto – não só no universo genitor-filho como também no do grupo 

familiar e social em que está a criança ou o adolescente inserido -, saúde, 

segurança e educação. Melhores condições, para o exercício da guarda 

menor, evidencia, acima de tudo, o atendimento ao melhor interesse da 

criança, no sentido mais completo alcançável, sendo que o aparelhamento 

econômico daquele que se pretende guardião do menor deve estar 

perfeitamente equilibrado com todos os demais fatores sujeitos à prudente 

ponderação exercida pelo juiz que analise o processo.” (STJ, 3ª T., REsp 

964836/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 2.4.2009, DJE 4.8.2009, in 

Rosa Nery, Tratado, v.IV, p.495). (Sem grifos no original). Assim, os 

coerentes argumentos expostos na inicial, aliados ao estudo psicossocial, 

são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, presentes os 

requisitos legais, para fins de: CONCEDER a guarda provisória da infante 

Luiza Vitoria Oliveira da Maia ao Requerente Luiz Patrik Duarte da Maia, 

forte no art. 1.584, § 5°, do Código Civil c.c. o art. 33 e seguintes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, expeça-se o competente 

termo de guarda e responsabilidade em nome do genitor Luiz Patrik Duarte 

da Maia. Considerando que não há questões processuais pendentes, dou 

o feito por saneado e determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo 

Civil. Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos 

necessita da realização de audiência, designo audiência de instrução para 

o dia 19 de março de 2020, às 14h00min, sem prejuízo da conciliação das 

partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC, salientando que por ocasião 

do referido ato, também será ouvida a menor. A necessidade de 

realização de eventual prova pericial será decidida após a realização da 

solenidade retro. Intime-se as partes para, querendo, arrolarem as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil). Intime-se o Autor Pessoalmente, uma vez que, patrocinado 

pela Defensoria Pública. No que concerne à intimação das testemunhas, 

determino sejam estas intimadas por oficial de justiça, no caso de 

patrocínio da causa pela Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, 

do Manual de Processo Civil. Contudo, se tratando de testemunhas 

arroladas pela parte representada por advogado, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Por fim, determino a expedição de ofício a 

Assistência Social da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, solicitando a 

realização de , Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 12 de Fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40448 Nr: 3476-24.2008.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigmar Krug Horbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:MT 22.640, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3794 Nr: 277-67.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-CA-FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAK, LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Diego Pereira de Igreja - OAB:MT 25.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Sem adv. - OAB:1

 Diante do exposto, REJEITO a impugnação formulada por Lirio João 

Bianchezzi, em desfavor de C. Vale Cooperativa Agroindustrial, e, por 

consequência, MANTENHO a penhora realizada às fls. 326/326v.A 

expedição do alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados às 

fls. 326/326v fica condicionada ao recebimento de eventual recurso de 

Agravo de Instrumento sem a atribuição de efeito suspensivo ou trânsito 

em julgado da presente decisão, guardando observância aos dados 

bancários informados pelo Exequente à fl. 364v. Deixo de condenar a 

parte Impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, eis que estes 

já foram fixados por ocasião do despacho inicial (fl. 18), em analogia às 

disposições da Súmula 519 do STJ.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86415 Nr: 2768-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mario Junqueira Filho, Aglaê Cavalca Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Kaczam, Zelinda Krajewski Kaczam, 

Paulo Kaczam, Sara Carriel Vianna Novelli Kaczan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ijair Vamerlatti - OAB:PR-14.928, 

João Otávio Pereira Marques - OAB:MT 9728, João Pedro Marques 
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- OAB:3763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8347/MT, Adao Benedito da Silva - OAB:MT 8511, Daniel Luis 

Nascimento Moura - OAB:MT 16.604, Eliel Alves de Sousa - OAB:MT 

7.397, Osmar Pereira de Souza - OAB:MT 12.743, Rogério Teopilo 

da Cruz - OAB:OAB/MT 9.113-E, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 

21.017

 Vistos, etc.

 De proêmio, diante do pedido formulado às fls. 852/852v e verificando a 

possibilidade de conciliação das partes, designo audiência de conciliação 

para o dia 10 de março de 2020, às 13h30min, mesma data da solenidade 

agendada nos autos de Código n. 38233 (apenso).

Intimem-se as partes por DJE, via Advogados constituídos nos autos, 

salientando que deveras importante à presença na audiência, salvo se os 

Procuradores tiverem poderes para transigir.

Com o fito de solucionar a divergência quanto à delimitação da área, 

intime-se a Cartorária Manoela Auxiliadora de Almeida para comparecer à 

referida solenidade, na qualidade de colaboradora com o Poder Judiciário, 

instruindo o mandado com cópias dos documentos do imóvel discutido 

neste feito, no intuito de garantir à própria um prévio conhecimento acerca 

do objeto do litígio.

 Justifica-se a designação com tamanha proximidade em razão de todos 

os litigantes possuírem advogados constituídos nos autos, permitindo, 

assim, a ciência via DJE.

Nesse ponto, releva notar que os advogados subscritores da petição de 

renúncia de fl. 853 somente atuaram neste feito para fins de extração de 

cópias dos autos, conforme se extrai do instrumento de procuração às fl. 

658/658v, de modo que tal ato em nada prejudicará os interesses da parte 

que os constituíram, devendo, pois, os nomes dos nobres Causídicos 

serem excluídos da capa dos autos e do Sistema de acompanhamento 

processual e publicações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89604 Nr: 4767-15.2015.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para responder 

aos embargos monitórios de fls. 84/91, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 30619 Nr: 260-26.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudina Spazzin Fischer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Claudina 

Spazzin Fischer, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social.

 Depreende-se dos autos que foram expedidos os competentes Ofícios 

Requisitórios ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Informação acerca do depósito do valor referente aos honorários 

sucumbenciais conforme documento de fl. 243, restando pendente o 

pagamento do Precatório expedido à fl. 240.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento parcial pela parte Executada, conforme 

pagamento informado à fl. 243, determino a expedição de alvará judicial 

para liberação de valores, quando, então, intime-se a parte Exequente 

para que informe os dados bancários necessários à liberação.

De mais a mais, aguarde-se em ARQUIVO PROVISÓRIO resposta quanto à 

requisição dos demais valores (fl. 240).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34392 Nr: 710-32.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete de Arruda Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Ivanete de 

Arruda Santos, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social.

 Depreende-se dos autos que foram expedidos os competentes Ofícios 

Requisitórios ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Informação acerca do depósito do valor referente aos honorários 

sucumbenciais conforme documento de fl. 207, restando pendente o 

pagamento do Precatório expedido à fl. 203.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento parcial pela parte Executada, conforme 

pagamento informado à fl. 207, determino a expedição de alvará judicial 

para liberação de valores.

De mais a mais, aguarde-se em ARQUIVO PROVISÓRIO resposta quanto à 

requisição dos demais valores (fl. 203).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 34402 Nr: 737-15.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Mialha Hebe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:MT-17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Denota-se que intimada para recolher as custas de diligencia 

do Oficial de Justiça para a citação da parte Executada, conforme decisão 

às fls. 108/109, a parte Exequente reiterou ao Juízo pela pesquisa, vide 

manifestação à fl. 116.Nesse ponto, mesmo que possível a pesquisa pelo 

juízo acerca do endereço a parte Executada, essa é subsidiária, e 

somente desenvolve-se quando provado várias tentativas de busca pela 

parte Requerente.Desta forma, considerando o endereço declinado à fl. 

99, intime-se a parte a parte Exequente para que no prazo de 5 (cinco) 

dias, recolha as custas de diligencia do Oficial de Justiça para a efetiva 

citação da parte Executada, conforme delineado na decisão às fls. 

108/109, bem como apresente nova planilha de cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, consoante com decisão à fl. 113, 

sob pena de descumprimento da ordem judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 681-11.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusice dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Maria 

Neusice dos Santos, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social.

 Depreende-se dos autos que foram expedidos os competentes Ofícios 

Requisitórios ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

 Informação acerca do depósito do valor referente aos honorários 

sucumbenciais conforme documento de fl. 172, restando pendente o 

pagamento do Precatório expedido à fl. 167.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento parcial pela parte Executada, conforme 

pagamento informado à fl. 172, determino a expedição de alvará judicial 

para liberação de valores, quando, então, intime-se a parte Exequente 

para que informe os dados bancários necessários à liberação.

De mais a mais, aguarde-se em ARQUIVO PROVISÓRIO resposta quanto à 

requisição dos demais valores (fl. 167).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49735 Nr: 812-15.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Gonçalves da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Teresa 

Gonçalves da Cunha, em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social.

 Depreende-se dos autos que foram expedidas as competentes 

Requisições de Pequeno Valor – RPV ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, de modo que os valores foram depositados conforme documentos 

de fls. 87/88.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada, a extinção da 

demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem 

custas e honorários sucumbenciais.

Ademais, diante do pagamento informado à fl. 87/88, determino a 

expedição de alvará judicial para liberação de valores.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 412-93.2014.811.0086

 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: Darci Macedo Abegg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Cristina Pedro Oliveira, Gustavo Piva, 

Seguradora Mapfre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso como parte Exequente e Michele Cristina Pedro 

Oliveira, Gustavo Piva e Seguradora Mapfre como parte Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86387 Nr: 2754-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CHRISTIPHER MOURA DA SILVA, 

Dieniffer Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta pela Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão Ouro Verde de Mato Grosso em desfavor de David 

Christipher Moura e Dieniffer Moura da Silva.

A parte Exequente, à fl. 62 dos autos, informou o regular cumprimento do 

acordo formulado às fls. 49/51.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Considerando o adimplemento pela parte Executada da obrigação, a 

extinção da demanda é medida que se impõem.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordo.

Caso a parte Executada não possua advogado constituído nos autos, 

desnecessária sua intimação pessoal, por analogia ao artigo 485, §4º, 

Código do Processo Civil, considerando a inexistência de prejuízos a 

serem suportados pela Executada no que tange ao contraditório e a ampla 

defesa.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92106 Nr: 1254-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice de Oliveira Cambri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Fernandes - Me, Micael Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114245 Nr: 862-94.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME, Marcio Hamekii, 

ROSELEIA STAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA APARECIDA 

ZANELLA - OAB:67842, Luciana Aparecida Zanella - OAB:PR 67.842, 

Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento à decisão disposta à fl. 68, no tocante a liberação 

dos valores depositados nos autos para a parte Executada, guardando 

observância aos dados bancários informados à fl. 65.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, até o integral 

cumprimento do acordo ou a provocação de uma das partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77383 Nr: 931-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jimmy Willian Robert Romano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos, etc.Denota-se que intimada para comprovar a pesquisa de 

endereço da parte Executada, conforme decisão à fl. 93, a parte 

Exequente reiterou ao Juízo pela pesquisa, vide manifestação às fls. 

94/95.Nesse ponto, denota-se que a parte Exequente não comprovou nos 

autos a efetiva busca de endereços, uma vez que deixou de acostar ao 

feito qualquer extrato ou diligência realizada nesse sentido.Ademais, 

mesmo que possível a pesquisa pelo juízo acerca do endereço a parte 

Executada, essa é subsidiária, e somente desenvolve-se quando provado 

várias tentativas de busca pela parte Requerente.Desta forma, intime-se a 

parte a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada ou comprovação que tentou 

localizar o seu endereço, de maneira efetiva, conforme delineado na 

decisão à fl. 93.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ JUCHEM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELO ZIESMANN (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000162-67.2019.8.11.0086 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BEATRIZ JUCHEM REU: MARCOS 

MARCELO ZIESMANN Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para corrigir o 

erro material constante na sentença de Id. 25632656. Assim, Onde se lê: 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Alteração 

Consensual de Regime de Bens proposta por Beatriz Juchem Ziesmann e 

Marcos Marcelo Ziesmann, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de DETERMINAR a alteração no assento do 

casamento dos Requerentes, registrado no livro B-05, às fls. 123v, sob o 

nº 330 do Registro Civil de Nova Mutum/MT, devendo constar o regime da 

Separação Total de Bens, com efeitos a partir da data do casamento 

(02/01/1982). Leia-se: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação de Alteração Consensual de Regime de Bens proposta por Beatriz 

Juchem Ziesmann e Marcos Marcelo Ziesmann, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de DETERMINAR a 

alteração no assento do casamento dos Requerentes, registrado no livro 

B-05, às fls. 123v, sob o nº 330 do Registro Civil de Nova Mutum/MT, 

devendo constar o regime da Separação Total de Bens, com efeitos a 

partir da data do casamento (02/06/2012). (Conforme Id. 17620539 da 

Certidão de Casamento). Por corolário, a retificação acima passa a ser 

parte integrante da r. sentença de Id. 25632656. Oficie-se ao cartório 

competente para que tome conhecimento da presente decisão e que 

proceda com a averbação, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta comarca de Nova Mutum/MT para conhecimento. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONIEL SANTOS DE ALMEIDA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000455-37.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): JONIEL SANTOS DE ALMEIDA PRADO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Sentença. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Concessão de Auxílio Doença com Conversão para Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por Joniel Santos De Almeida Prado, em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Com o regular trâmite da 

demanda, no Id. 27110646, a parte Requerida apresenta proposta de 

acordo. Em seguida, a Demandante interpõe recurso de Embargos de 
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Declaração, sob o argumento de que a decisão proferida no Id. 25608174 

padece de vícios de contradição e omissão (Id. 27171122). Após, a parte 

Autora se manifesta favoravelmente ao acordo e pugna pela sua 

homologação (Id. 27589862). É o breve relato. Fundamento e Decido. Do 

Laudo Pericial Denota-se o aporte aos autos do laudo pericial nos Ids. 

22314492 e 23076433, de modo que tendo sido cientificadas quanto ao 

teor da perícia, as partes não apresentaram qualquer questionamento. 

Desta forma, considerando a realização da prova pericial, e não 

constando os autos com questionamentos suplementares pelas partes em 

observância ao art. 477 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o laudo 

pericial apresentado. Nesse ponto, considerando o regular desempenho 

das suas funções pelo Senhor Perito, e não havendo insurgência quanto 

ao valor da perícia, determino a requisição de pagamento junto ao Sistema 

de Assistência Judiciária Gratuita Federal – AJG. Dos Embargos de 

Declaração. De proêmio, antes de adentrar a análise do acordo, faz-se 

mister esclarecer que, no tocante aos Embargos de Declaração, assiste 

razão em partes à Embargante, ou seja, de fato a decisão objurgada 

apresenta-se contraditória, eis que em seu lugar fora posta uma ordem 

proferida em outro processo. Ocorre que, uma vez transigindo as partes, 

tenho que o recurso perdeu o seu objeto, de modo que as divergências 

apontadas pelo Embargante poderão ser sanadas por ocasião desta 

sentença. Do Acordo. Extrai-se da proposta de acordo que a parte 

Requerida compromete-se, em suma, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez a partir da cessação do último 

benefício/requerimento administrativo e o pagamento de 90% dos 

atrasados, a serem apurados com a indigência de correção monetária na 

forma da Lei nº 9.494/1997 (TR) até 10/2017 e IPCA-E a partir de então. 

Juros de mora pelo Manual de Cálculos do CJF, abatendo-se os valores 

pagos por tutela antecipada. Nesse ponto, convém ressaltar que, apesar 

da pretensão da parte Autora quanto às datas do DIB e a data final para 

pagamento dos atrasados, os documentos constantes dos Ids. 18403133 

e 26554431 são demonstradores de que a prorrogação fora deferida, 

porém o benefício restou mantido até o dia 17.01.2019. Ora, a própria 

Requerente afirmou em sua inicial tal ocorrência. Por oportuno: “(...) O 

Autor esteve afastado pelo INSS recebendo auxílio doença no interregno 

de tempo de 07/07/2014 a 30/06/2015, retornou a receber no período de 

18/08/2015 a 17/01/2019.” Não isso bastasse, é preciso esclarecer que o 

pedido de prorrogação diz respeito ao benefício já concedido 

anteriormente, qual seja o de auxílio-doença, sendo que, caso a parte 

Requerente quisesse obter o de aposentadoria por invalidez, deveria ter 

formulado a sua conversão. Logo, no que corresponde aos atrasados do 

auxílio-doença, o DIB será aquele estabelecido pelo Requerido, ou seja, a 

data da cessação do benefício (17.01.2019), com conversão em 

aposentadoria por invalidez a partir data da perícia médica realizada em 

Juízo (DIB - 04.08.2019), haja vista ter sido nesta oportunidade que se 

constatou a incapacidade permanente da parte Requerente. Por fim, os 

demais termos do acordo não merecem reparos. Diante do exposto, 

estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo entabulado entre 

as partes (Id. 27110646) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Honorários conforme acordado. Expeça-se ofício à APSADJ (Cuiabá), 

conforme assinalado pelo Requerido (Id. 27110646), para o 

restabelecimento/concessão do benefício, DIB, DIP e RMI conforme 

constou no acordo. O referido expediente deverá ir instruído com cópia da 

presente sentença, da proposta de acordo e sua anuência, com as 

principais peças dos autos e todos os dados necessários para a devida 

implantação do benefício, já de conhecimento da serventia, 

independentemente do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, 

corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição 

para “Cumprimento de Sentença”. Sem prejuízo, com o fito de imprimir 

celeridade e economia processuais, remetam-se os autos ao INSS para 

que providencie o necessário para a implantação do benefício 

previdenciário, se o caso, e em 30 (trinta) dias apresente os cálculos dos 

valores atrasados devidos. Retornando os autos com os cálculos, 

intime-se a parte Requerente para que manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, assinalando que a ausência de manifestação será interpretada como 

concordância com o cálculo. Em caso de concordância, tornem os autos 

conclusos para homologação. Em caso de discordância quanto ao valor, 

aguarde-se a realização do pedido de execução, instruído com planilha 

demonstrativa do crédito exequendo, tornando-me conclusos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 21 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002539-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAUA BIODIESEL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, nesta data, procedo à intimação via DJE na 

pessoa do(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - MT 6.811/B e Marcos Velasco Figueiredo - MT 18.656/A, para 

que proceda o download dos autos no prazo de 05 (cinco) dias, em 

cumprimento ao que dispõe o artigo 729 do Código de Processo Civil. Por 

fim, exaurido o prazo e nada mais tendo a cumprir, remeto estes autos ao 

arquivo definitivo. Nova Mutum,2 de março de 2020. CAMILLA LETICIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85622 Nr: 2349-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ROGERIO DE ALMEIDA COSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA ESTADUAL DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MARCOS GONÇALVES - 

OAB:17357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador para manifestar 

acerca da petição de fl. 134, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 38-05.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Jackson Mário de Souza - OAB:MT 4.635, Marcelo Ambrosio 

Cintra - OAB:MT 8.934, Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - 

OAB:6.285/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27453 Nr: 415-34.2003.811.0086

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tadeu Eduardo de Toledo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Alves de Oliveira, Espólio de Geraldo 

Gomide de Mello Peixoto, Espólio de Carlos Alberto Alves de Carvalho 
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Pinto, Ronaldo Amaral de Carvalho, Maria Penteado de Mello Peixoto, 

Genesio Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B/MT, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Rogerio 

Caporossi Silva - OAB:6183-MT, Selma C. Flôres Catalán - 

OAB:4076-MT, Sérgio Harry Magualhães - OAB:, Wilson Rodrigues 

Fontelli - OAB:MT 8188-B

 No mais, ante o pedido de desistência formulado em pela parte autora (fls. 

622), é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, visto que com 

a concordância da parte requerida Genésio Teruel, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código Processual Civil em relação ao requerido Genésio 

Teruel e, por consequência, determino a exclusão de seu nome da capa 

dos autos. De igual forma, verifico que os requeridos adquirentes da 

propriedade objeto do litigio, não foram incluídos no polo passivo da ação, 

apesar de ter sido apresentada a qualificação destes às fls. 230/235, 

motivo pelo qual determino a inclusão destes neste momento processual, 

mantendo-se a exclusão apenas de Paulo Humberto Alves de Freitas, 

Moacir Battaglini, Ronaldo Martins Badan, Francisco Kengo Saito, Ernani 

Holz, Euclides Luiz Holz, nos moldes da sentença de fls. 537/538. Assim, 

considerando que para encerrar a instrução resta pendente a colheita do 

depoimento pessoal dos espólios, nos moldes determinados às fls. 

537/538, expeça-se a respectiva carta precatória, encaminhando-se à 

Comarca de São Paulo/SP. Com o aporte da missiva devidamente 

cumprida, desde já, declaro encerrada a instrução e determino a intimação 

das partes para apresentarem memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze), em observância ao disposto no artigo 364, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29130 Nr: 2023-96.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Batista de Medeiros, Olivia Laurentina de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Rhicardo Campos 

Marques - OAB:10.391-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor das manifestações de fls. 230/231, quanto a concordância 

com os cálculos apresentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS às fls. 204 e 209, HOMOLOGO os valores apresentados pelo 

executado nas páginas retromencionadas.

 Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 204vº e 209.

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32320 Nr: 1903-19.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ad´Oro S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PAN LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Realsi Roberto Citadella - 

OAB:47925/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Levy Dias Marques - 

OAB:5828/MS

 Vistos.

Determino o desentranhamento do requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica de fls. 286/289 e, por consequência, determino a 

devolução deste ao causídico peticionante, uma vez que por se tratar de 

incidente, deverá ser autuado em autos apartados, com o preenchimento 

dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo possível 

nos próprios autos somente quando pleiteado na inicial, o que não é o 

caso dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47402 Nr: 2826-06.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanita Soares de Godois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

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

compareça pessoalmente à Secretaria da 2ª Vara desta Comarca e 

informe se concorda com a liberação dos honorários advocatícios 

contratuais em favor de Marta José Rodrigues, posto que o contrato 

jungido à fl. 118, foi firmado entre Tulio de Alencar Costa Leite e Vinicius 

Vargas Leite.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47861 Nr: 3284-23.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Catarino Acker, Zenaide Paz Cavalheiro Acker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Aparecido dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

De proêmio, verifico que foi lavrado auto de penhora e avaliação do imóvel 

rural de propriedade do executado, o qual foi intimado em 17/02/2020, 

conforme certidão de fls. 79.

Neste termos, reitero o teor da decisão proferida nos autos dos embargos 

à execução em apenso, a fim de indeferir o pedido do executado para que 

lhe seja nomeado advogado dativo, vejamos:

Em primeiro lugar, consigno que o embargante era patrocinado pela 

Defensoria Pública, entretanto, após a prolação da sentença, a instituição 

informou às fls. 99 (embargos à execução) que não atuaria mais em favor 

dele, posto que a área objeto do presente litígio teria sido avaliada em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), de modo que não mais se enquadraria no 

conceito de pessoa financeiramente hipossuficiente.

Sendo assim, considerando que o embargante/executado possui o imóvel 

rural penhorado, reside em um imóvel urbano e é proprietário de um 

veículo Fiat Fiorino 1.0, ano 1995/1995, placas AFI-3237, INDEFIRO o 

pedido para a nomeação de advogado dativo, posto que não é possível 

enquadra-lo como pessoa hipossuficiente.

Por isso, intime-se o executado pessoalmente para que constitua novo 

advogado nos autos, devendo o prazo para impugnação à 

penhora/avaliação iniciar a partir de sua efetiva intimação.

Ainda que tenha trazido aos autos dos embargos extratos provenientes 

do SPC, certidão de protesto e certidão positiva de débitos fiscais, a fim de 

comprovar que estaria negativado, entendo que deve constituir patrono às 

suas expensas, e não onerar ainda mais o Estado com a nomeação de 

defensor dativo, posto que esta Comarca atualmente não conta com 

Defensor Público atuante na esfera cível.

Relato também que não se trata de negativa de acesso á justiça, mas sim 

de proporcionar o direito da assistência jurídica gratuita àqueles que dele 

realmente necessitam.

Intimem-se.

Cumpra-se as determinações da presente decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 1895-66.2011.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edilson Aparecido dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Catarino Acker, Zenaide Paz Cavalheiro 

Acker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: - - OAB:MT, Oduvaldo Lopes 

Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 Vistos.

De proêmio, traslade-se cópia da sentença de fls. 87/91 para os autos da 

execução n°. 3284-23.2010.811.0086, código 47861, conforme já 

determinado.

No mais, quanto ao pedido do embargante/executado às fls. 108, para que 

lhe seja nomeado advogado dativo, entendo que não deve ser acolhido.

Em primeiro lugar, consigno que o embargante era patrocinado pela 

Defensoria Pública, entretanto, após a prolação da sentença, a instituição 

informou às fls. 99 que não atuaria mais em favor dele, posto que a área 

objeto do presente litígio teria sido avaliada em R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais), de modo que não mais se enquadraria no conceito de pessoa 

financeiramente hipossuficiente.

Sendo assim, considerando que o embargante/executado possui o 

referido imóvel rural, reside em um imóvel urbano e é proprietário de um 

veículo Fiat Fiorino 1.0, ano 1995/1995, placas AFI-3237, INDEFIRO o 

pedido para a nomeação de advogado dativo, posto que não é possível 

enquadra-lo como pessoa hipossuficiente.

Por isso, intime-se o embargante/executado pessoalmente para que 

constitua novo advogado nos autos, devendo o prazo recursal da 

sentença iniciar a partir de sua efetiva intimação.

Ainda que tenha trazido aos autos extratos provenientes do SPC, certidão 

de protesto e certidão positiva de débitos fiscais, a fim de comprovar que 

estaria negativado, entendo que deve constituir patrono às suas 

expensas, e não onerar ainda mais o Estado com a nomeação de 

defensor dativo, posto que esta Comarca atualmente não conta com 

Defensor Público atuante na esfera cível.

Relato também que não se trata de negativa de acesso á justiça, mas sim 

de proporcionar o direito da assistência jurídica gratuita àqueles que dele 

realmente necessitam.

Quanto ao pedido formulado pelos embargados/exequentes às fls. 92/93, 

para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça, saliento que 

o embargante/executado deve ser intimado para se manifestar acerca do 

requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, posto que nada impede que 

seja patrocinado por advogados particulares e continue sendo beneficiário 

da gratuidade judiciária.

Intimem-se.

Cumpra-se as determinações da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 1198-74.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Emanoel da Silva, J Emanoel da Silva 

Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 

21.511/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos.

De proêmio, postergo a apreciação do pedido de levantamento de valores, 

posto que não houve a regular intimação do executado Jeferson Emanoel 

da Silva acerca da penhora realizada à fl. 76, ocasião em que determino a 

intimação do mencionado executado neste momento.

 No mais, indefiro o requerimento de fl. 139, isso porque as informações 

referentes à veículos são obtidas por meio do Sistema Renajud, estando 

jungidas à fl. 124, não tendo sido localizado qualquer automóvel em nome 

dos executados.

 Por fim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86868 Nr: 3011-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Lauro Alves Pereira - OAB:15.349/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por BUNGE ALIMENTOS S/A em face de HUGO HENRIQUE GARCIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 218/219 , acordo entabulado entre as partes.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 218/219, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos, 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Custas na forma do acordo.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112267 Nr: 7158-69.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Siqueira Pinto, Andressa Mary da Silva Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Luverdense de Saúde, Hasegawa 

Serviços Médicos LTDA, Nelson Tanoue Hasegawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FABIANE BARTH - OAB:15223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198, Edmar Joaquim Rodrigues Júnior - OAB:7044-B, PEDRO 

OVELAR - OAB:MT 6.270

 Vistos. É o relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Em princípio, quanto 

ao pedido da FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE para que seja 

beneficiada com a gratuidade da justiça, considerando o fato de que seria 

pessoa jurídica sem fins lucrativos e possuidora do Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social, tenho que deve ser 

indeferido. Quanto à exceção de incompetência suscitada pela mesma 

demandada em relação ao autor RONILDO SIQUEIRA PINTO, também não 

merece guarida, posto que, conforme será melhor explanado adiante, à 

hipótese em epígrafe deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor. Por fim, quanto à defesa do requerido NELSON TANOUE 

HASEGAWA, em primeiro lugar este postula para que os autos passem a 

tramitar em segredo de justiça, tendo em vista o artigo 7°, da Resolução do 

Conselho Federal de Medicina, todavia, saliento que tal pedido deve ser 

indeferido. Sendo assim, não verificada a subsunção da hipótese vertente 

às situações trazidas pelo artigo 189 do CPC, entendo que a publicidade 

dos atos processuais deve ser mantida e indeferido o pleito para a 

decretação do segredo de justiça. Na ausência de outras questões 

preliminares ou prejudiciais ao conhecimento do mérito, DOU O FEITO POR 

SANEADO. Assim, NOMEIO como perito para atuar na hipótese em 

epígrafe o médico João Leopoldo Baçan, podendo ser localizado no 

endereço situado à Rua Barão de Melgaço, n°. 2754, Edifício Work Tower, 

sala 908, Centro Sul, Cuiabá/MT ou Estrada da Guarita s/n, Condomínio 

Terra Nova, casa 327, em Várzea Grande/MT, CEP 78110-903; email: 

joao_bacan@yahoo.com.br, celular: 065 99601-1639. Por outro lado, 

tenho por bem deferir a produção de prova oral e, por isso, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 16/04/2020, às 

13h30min, para oitiva das testemunhas indicadas pelas partes e colheita 
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de depoimento pessoal dos requerentes e dos requeridos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97522 Nr: 4784-17.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Horacio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB: MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 Vistos.

De proêmio, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pela executada às fls. 159/167.

No mais, considerando que efetuou depósito judicial às fls. 156 em valor 

superior ao pleiteado pelo exequente, concedo o efeito suspensivo a 

presente impugnação, posto que o débito está devidamente garantido, nos 

termos do artigo 525, § 6°, do CPC.

Nestes termos, determino a intimação do exequente/impugnado para se 

manifestar acerca da impugnação e dos cálculos apresentados pelo 

executado/impugnante, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, certifique-se e 

tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44716 Nr: 4063-12.2009.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generice Maria Ioris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

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

compareça pessoalmente à secretaria da 2ª Vara desta Comarca e 

informe se concorda com a liberação dos honorários advocatícios 

contratuais em favor de Edson Machado Barreto, posto que o contrato 

jungido à fl. 161, foi firmado entre Generice Maria Ioris e Sonia Maria 

Petenatti.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71632 Nr: 146-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosildo Silva de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

De proêmio, consigno que o executado ROSILDO SILVA DE ARAÚJO foi 

citado pessoalmente, conforme consta da certidão de fls. 119 e deixou o 

prazo para apresentação de embargos transcorrer sem qualquer 

manifestação.

Por isso, foi acolhido o pedido do exequente para realização de penhora 

online nas contas bancárias do devedor, oportunidade em que foram 

bloqueados R$ 3.203,30 (três mil, duzentos e três reais e trinta centavos).

O executado foi intimado através de carta de intimação encaminhada para 

a Cadeia Pública municipal, segundo comprovante de fls. 140.

Em seguida, às fls. 143, foi nomeada a Defensoria Pública como sua 

curadora especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC para 

apresentação de defesa.

A Defensoria Pública, a seu tempo, opôs os embargos à execução n°. 

362-57.2020.811.0086, código 136277, mas não impugnou a penhora 

online realizada, tampouco requereu a atribuição de efeito suspensivo.

Sendo assim, não obstante o fato de que os embargos à execução 

tenham sido recebidos nesta oportunidade e, considerando que o 

executado foi devidamente citado e intimado pessoalmente e que não 

apresentou qualquer impugnação ao bloqueio de valores em sua conta 

bancária às fls. 130, defiro o pedido da exequente às fls. 131.

Expeça-se o competente alvará para levantamento do valor bloqueado às 

fls. 130 e vinculado às fls. 139 e transferência para a conta bancária 

indicada às fls. 131-v.

Após, intime-se a exequente para atualizar o valor do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento tácito.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86056 Nr: 2576-94.2015.811.0086

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDdS, FPdEdMG, FPdMdNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT

 Vistos.

Em tempo, tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas 

partes, HOMOLOGO-O.

 Expeça-se a respectiva certidão de crédito em favor do perito nomeado 

de fls. 51/52.

 No mais, cumpra-se a decisão de fl. 106.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101828 Nr: 1371-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108973 Nr: 5451-66.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio José Cossetin - 

OAB:MT 8982, Renata Leite do Nascimento Butenas - 

OAB:186199/SP, SOLANGE MARTINS COTA CURY - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO proposta 

por HUGO HENRIQUE GARCIA em face de BUNGE ALIMENTOS S/A , todos 

já qualificados nos autos.
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Às fls. 368, o autor informou que compôs amigavelmente com o requerido, 

oportunidade em que renunciou o direito em que se funda a presente 

ação, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea c, do Código de Processo 

Civil.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pois bem. Estamos diante de renúncia expressada pelo requerente no 

petitório de fl. 368, em comum acordo com o requerido, em decorrência de 

formalização de acordo com o requerido, o qual foi homologado nesta data 

nos autos em apenso de nº 3011-68.2015.811.0086 – Código 86868, não 

havendo óbice à homologação da renúncia à execução das prestações 

alimentícias pretéritas.

Ante o exposto, HOMOLOGO renúncia ao direito de ação manifestado pelo 

requerente neste procedimento, exarada à fl. 368, e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea c, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios pela 

parte que renunciou, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, 

sendo que os honorários advocatícios fixo no importe de 10% do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Caso o requerente cumpra integralmente o acordo entabulado na 

execução de título extrajudicial de nº 3011-68.2015.811.0086 – Código 

86868, os honorários advocatícios sucumbenciais deste feito serão 

reduzidos à metade, a teor do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado esta sentença, certifique-se o decurso de prazo e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 421-16.2018.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODIR GIOPATTO TRANSPORTES E LOGISTICA, Leodir 

Giopatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Francisco Dorigan - 

OAB:MT 15.110-A, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Considerando que o dia 09 de abril de 2020 trata-se de ponto facultativo 

no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, conforme a Portaria n. 

1555-PRES de 04 de dezembro de 2019, bem como que, por um lapso, 

fora designada às fl. 155/157 audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nesta data, redesigno a audiência supracitada para o dia 

22/04/2020, às 14:30.

No mais, sem prejuízos, permaneçam inalteradas as demais determinações 

de fls. 155/157.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115164 Nr: 1420-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Giequelin & Cia Ltda, R. C. Comércio de 

Combustíveis Ltda., Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. M. RONSANI - ME (MECÂNICA 

CASCAVEL), Vacedir Ronssani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o dia 09 de abril de 2020 trata-se de ponto facultativo 

no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense, conforme a Portaria n. 

1555-PRES de 04 de dezembro de 2019, bem como que, por um lapso, 

fora redesignada à fl. 62 audiência de instrução para esta data, redesigno 

novamente a audiência supracitada para o dia 22/04/2020, às 13:30.

No mais, sem prejuízos, permaneçam inalteradas as demais determinações 

de fl. 62.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

JOAO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000673-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN, JOAO LEITE 

Vistos, etc. Defiro a Execução de Sentença nos termos do artigo 53, 

inciso IV, da Lei 9.099/95, altere-se a classificação no Sistema PJE. 

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do 

Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento), sem honorários advocatícios por serem incabíveis em sede de 

juizados especiais, no primeiro grau de jurisdição. Consigne-se que, 

transigindo as partes no curso do presente feito ou havendo pagamento 

da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de acostar o 

respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de realização 

de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da parte 

Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em multa 

em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado. No 

mais, tendo em vista o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso à 

devolução de valores dispendidos pelo Exequente para obtenção da 

Certidão Negativa junto à SEFAZ, necessária se faz a adequação do rito 

quanto a este último. Por corolário, intime-se a Fazenda Pública Estadual 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

apresentar impugnação à execução termos do art. 535 do CPC. Certificado 

o não oferecimento da impugnação, remetam-se os autos à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 21 

de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002247-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RHAJE WALISSON GONCALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002247-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RHAJE WALISSON 

GONCALVES CARVALHO REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, etc. De proêmio, certifique-se a serventia acerca da 

intimação da parte Recorrida para contrarrazoar. Após, autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 
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de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-89.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES FERNANDO FAUSTINE MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000404-89.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JAMES 

FERNANDO FAUSTINE MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 2 de março 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: 1000405-74.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GIORDANI CARLOT MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000405-74.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:BIANCA 

GIORDANI CARLOT MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR 

POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 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: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI CASARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010196-84.2016.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDO DUARTE 

SANTANA REQUERIDO: NELCI CASARIN Vistos, etc. Defiro a “Execução 

de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, 

alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a parte 

Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001716-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PATRICIA DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INAE LEMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001716-37.2019.8.11.0086 

EXEQUENTE: RAIMUNDA PATRICIA DA SILVA FERREIRA EXECUTADO: 

INAE LEMES DA SILVA Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar 

o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-76.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA CRUZ RAMOS 91211263134 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA KACMARECK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000088-76.2020.8.11.0086 EXEQUENTE: ROSILENE GOMES DA CRUZ 

RAMOS 91211263134 EXECUTADO: JUREMA KACMARECK Vistos, etc. 

Defiro a “Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002314-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GENECI DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002314-88.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: CARLOS MURATO DA SILVA 

EXECUTADO: ANTONIO GENECI DA CONCEICAO Vistos, etc. Defiro a 

“Execução de Sentença” nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei 

9.099/95, alterem-se, pois, a classificação no Sistema PJe. Intime-se a 

parte Executada, na pessoa de seu Ilustre Advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 

de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000355-48.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILDO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000355-48.2020.8.11.0086 

EXEQUENTE: EDSON EMILIA DA ROCHA EXECUTADO: ELENILDO LOPES 

DOS SANTOS Vistos, etc. Cite-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se o Oficial de Justiça com a penhora e avaliação 

dos bens da parte Devedora, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando a parte Executada para comparecer o juizado, momento em que 

será designado audiência, caso houver penhora, na forma do art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002339-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002339-04.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 29.940,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GILBERTO MOACIR CATTANI Endereço: Pontal do 

Marape, Lt 297, Estada da Prainha, Zona rural, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A, DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A POLO 

PASSIVO: Nome: WILSON IUSAKU SUZUKI Endereço: Av. dos Uirapurus, 

120, Letra W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

GILBERTO MOACIR CATTANI Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

14/04/2020 Hora: 16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001007-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1001007-36.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 3.638,01 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: Nome: ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO LTDA - 

ME Endereço: Rua dos Cedros, 110, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: EMANUELA DO NASCIMENTO 

FERREIRA Endereço: Rua Senador Roberto Campo, 455, Centro de 

Educação para Jovens e Adultos CEJA, Novo Diamantino, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 Senhor(a): ELEGANCE FOTO E VIDEO COMERCIO 

LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 14/04/2020 

Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS ALESSANDRA MOREIRA PAZUCH OAB - MT13291-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000275-21.2019.8.11.0086 Reclamante: WIGNEY RODRIGUES DE 

ANDRADE Reclamado: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 

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

9.099/95. Sem preliminares, passo à apreciação do mérito da demanda. II - 

MÉRITO O julgamento antecipado da lide se impõe, consoante o artigo 330, 

inc. I do CPC, na medida em que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a 

necessidade da produção de outras provas. A parte Autora aduz que fora 

surpreendido com cobranças de valores maiores nas faturas de água, 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018, com 

vencimento em 20/08/2018, 20/09/2018 e 22/10/2018, nos valores de R$ 

534,08 (quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), R$ 781,96 

(setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e R$ 246,20 

(duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos) respectivamente e, 

temendo ser suspenso o fornecimento dos serviços, realizou o pagamento 

das fatura dos meses de julho e agosto/2018. Afirma ainda que há 

cobrança de uma multa de no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) 

embutida na conta de setembro de 2019, bem como que o Requerido 

estaria condicionando o pagamento das cobranças subsequentes ao 

pagamento da última fatura contestada e que por tais razões, ocorreu o 

corte no fornecimento dos serviços. Informa, por fim, que as faturas não 

representam o consumo usual em sua residência, de modo que na morada 

residem 4 (quatro) pessoas, postulando assim pela declaração de 

inexistência dos débitos contestados. O Reclamado, por sua vez, afirma 

que a alteração no consumo se deu por responsabilidade do próprio 

consumidor, pois o hidrômetro é mecânico e possui uma engrenagem que 

só gira e registra a passagem de água se efetivamente isto acontecer. 

Aduz nos meses em questão o consumo de água pela unidade 

consumidora foi maior que a média, não havendo nenhuma intervenção do 

hidrômetro e que nos meses posteriores aos contestados o consumo 

registrado voltou à média histórica. Pois bem. 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 aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Mesmo se assim não o fosse, incumbe à 

parte Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

333, II do CPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados, 

verifico que a própria Reclamada assevera a inexistência de qualquer 

anormalidade no hidrômetro, atribuindo a responsabilidade por tal fato ao 

consumidor, entretanto não traz qualquer documento capaz de comprovar 

suas alegações. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte Autora a 

produção de prova negativa. Ressalto ainda que as faturas posteriores às 

questionadas constam consumo muito inferior aos cobrados nas faturas 

com vencimento em julho, agosto e setembro de 2018, o que demonstra 

que as faturas não correspondem com a realidade do consumo do imóvel. 

Desta feita, em que pese os argumentos alinhavados pela Reclamada, 

aliado ao fato de que a mesma afirma não haver qualquer irregularidade no 

hidrômetro do Autor, verifica-se que a documentação e as assertivas por 

ela apresentada demonstram que nos meses de julho/2018, agosto/2018 e 

setembro/2018 houveram um aumento injustificado no consumo, devendo 

os mesmos serem readequados. Ainda, no que concerne as faturas em 

atraso, posteriores às discutidas nos autos, entendo que não há óbice ao 

pagamento pelo Reclamante, de modo que até mesmo a Reclamada, em 

sua contestação afirma que o adimplemento das faturas não contestadas 

não está condicionado ao pagamento das faturas objeto desta demanda. 

Por fim, em relação ao pedido da Reclamada às penas de litigância de 

má-fé, entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial formulado, e o faço para: 

1 - DECLARAR a inexistência dos débitos referentes as faturas dos 

meses de julho de 2018, no valor de R$ 534,08 (quinhentos e trinta e 

quatro reais e oito centavos), agosto de 2018 no valor de R$ 781,96 

(setecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) e setembro 

de 2018 no valor de R$ 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte 

centavos); 2 – CONDENAR a Reclamada a realizar a readequação dos 

valores das faturas contestadas, com base na média dos seis últimos 

meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas e 

consequentemente promover o abatimento dos valores já pagos nas 

cobranças das faturas subsequentes. Mantenho a liminar, conforme 

deferida. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase, em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010313-75.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNAIR ALVES MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

JULIANE DESTRI OAB - MT20028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010313-75.2016.8.11.0086 EXEQUENTE: EDNAIR ALVES MELO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para em 15 dias 

responder a impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-44.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES NASCIMENTO GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIP - LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000407-44.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MOISES 

NASCIMENTO GABRIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

JOSE DOS SANTOS, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ, ANA CAROLINE 

VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: TRIP - LINHAS 

AEREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 15/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA DAS 

ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002917-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO DE OLIVEIRA FILHO OAB - 019.949.741-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002917-64.2019.8.11.0086 REPRESENTANTE: CELIO DE OLIVEIRA FILHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. 

Verifico que o reclamado Idenir de Almeida não possui endereço nos 

autos, em pesquisa INFOJUD foi encontrado o seguinte endereço: AV 

Paraná S/N, Brasnorte/MT, CEP 78350-000. Cite-se os réus para 

apresentar defesa em 30 dias. Como se trata de pessoa pobre que reside 

distante, deixo de agendar audiência e determino a citação deste por carta 

precatória para apresentar contestação em 15 dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

2 de março de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-17.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000273-17.2020.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autor para impugnar a contestação em 15 dias.. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002907-20.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERSON LOPES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM [] AUTOR(A): ALEXANDRE 

RODRIGUES CANDIDO REU: LAERSON LOPES DA SILVA Vistos, etc. 

postergo a análise da liminar para após o contraditório. Recebo a petição 

inicial e os documentos que a acompanham, vez que, atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Considerando a regularidade do 

feito, designe a Secretaria Judicial data para realização de audiência de 

conciliação, intimando-se as partes. Realizada a respectiva audiência e 

não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida 

de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Erro de 

i n t e p r e t a ç ã o  n a  l i n h a :  '  #

{processoTrfHome.orgaoJulgador.localizacao.endereco.cep.municipio} #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . i n s t a n c e . a l o }  ' :  T h e  c l a s s 

'br.jus.pje.nucleo.entidades.ProcessoTrf' does not have the property 'alo'. 

Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002265-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002265-47.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002266-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002266-32.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002267-17.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002267-17.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002268-02.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002268-02.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se o Executado para, querendo, impugnar a execução no prazo 

de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de impugnação e/ou 

havendo concordância quanto aos cálculos, ficam desde já homologados 

e, determino a remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do 

TJMT, nos termos do art. 3° do Provimento n. 11/2017/CM devendo, na 

sequência, ser procedida com a expedição de RPV, nos termos do art. 

535 e seguintes do Código de Processo Civil, Bem como art. 4° do referido 

Provimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000077-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 03 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LUIZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000011-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GUSTAVO LUIZ DE PAULA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

04 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito J

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PONTES STACHOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001494-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO PONTES STACHOSKI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA BENEDITA DE SOUZA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000016-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DILMA BENEDITA DE SOUZA RAMOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

05 de Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito J

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001287-07.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LOURDES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da 
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Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 07 de 

Janeiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000673-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNEY RODRIGUES DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDILENE MATEUS CHAVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000673-65.2019.8.11.0086 EXEQUENTE: WIGNEY RODRIGUES DE 

ANDRADE EXECUTADO: EUDILENE MATEUS CHAVES Vistos, etc. Defiro a 

busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud. Sendo frutífero o resultado da 

penhora, ainda que parcialmente, intime-se a parte Executada através de 

advogado ou pessoalmente caso ausente nos autos Advogado constituído 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias. 

Consigne-se que, sobrevindo a devolução do AR, conforme dispõe o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos”, diante do dever da parte 

manter o seu endereço atualizado. Saliento, que rejeitada ou não sendo 

apresentada impugnação pela parte Executada, a indisponibilidade 

converter-se-á em penhora, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de 

Processo Civil. Tratando-se de bloqueio inferior a R$ 50,00 (cinquenta 

reais), portanto irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do art. 836 do Código de 

Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que 

o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução, exceto quando de se tratar de 

dívida alimentar e gozo do benefício da gratuidade judiciária pela parte 

Exequente. Determino, a pesquisa sobre bens móveis da parte Executada, 

pelo Sistema Renajud. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora 

de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas 

mera restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis 

que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua 

constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente 

garantido. Ademais, defiro o requerido pela parte Exequente à fl. 46, item 

“e”, determinando a expedição de certidão de inteiro teor para que 

possibilite o protesto a ser efetuado pela parte Exequente, incumbindo a 

este a responsabilidade por tal ato. Defiro, ainda, o pedido de inscrição do 

nome da parte Executada nos cadastros de inadimplentes, forte no art. 

782, § 3°, do Código de Processo Civil, através do Sistema SerasaJud. Por 

fim, defiro a inclusão do endereço do Requerido, indiciado pela parte 

Requerente, junto ao cadastro do PJE. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 20 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA GRECIA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000547-83.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDINALVA GRECIA SILVA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000634-39.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000285-36.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade à 

Recorrente Jackeline Dias de Souza, ante a existência de indícios que 

indiquem ser ela hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade dos Recursos 

Inominados interpostos por ambos os litigantes, recebo-os apenas no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Devidamente intimados, 

somente o Recorrente Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I apresentou suas contrarrazões. Remetam-se os autos 

à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-68.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA SCHROEDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010555-68.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ELIANA SCHROEDER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-49.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TENIR EGEA DE OLIVEIRA WENGRAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010457-49.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANA TENIR EGEA DE 

OLIVEIRA WENGRAT REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A, 

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RHANIELLI WILLIAN PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001282-82.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RHANIELLI WILLIAN PADILHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

07 de fevereiro de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000720-10.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JULINA DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000552-71.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MIGUEL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000554-41.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MAURO MIGUEL DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001226-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA BIAZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001226-83.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SIMONE MARIA BIAZIBETTI 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000286-21.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000629-17.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALDEMIR AUGUSTO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-10.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENINFER SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO DE ARAUJO FILHO OAB - MT19704/O (ADVOGADO(A))

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BALDISSERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010199-10.2014.8.11.0086 REQUERENTE: DENINFER SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: DIRCEU BALDISSERA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK DRONJEK SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001392-81.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PATRICK DRONJEK SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINERVINO FRANCISCO DE OLIVEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000290-58.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MINERVINO FRANCISCO DE 

OLIVEIRO JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 
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recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000510-22.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANDRE COSTA SIQUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CICERO PAIVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000560-82.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO CICERO PAIVA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000018-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000760-55.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DANIELA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000969-58.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000601-15.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAFAEL JOSE SOARES 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER NEVES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000578-06.2017.8.11.0086 REQUERENTE: HELDER NEVES FIGUEIREDO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000074-97.2017.8.11.0086 REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. No mais, considerando que a parte 

Recorrida apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLINDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000572-62.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ODERLINDO SANTANA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ZANIRATO MENOLLI GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI OAB - MT11259/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI Móvel S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000014-27.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DENISE ZANIRATO MENOLLI 

GOMES REQUERIDO: OI MÓVEL S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. No mais, considerando que a 

parte Recorrida apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO LAUTENSCHLAGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000342-54.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LIRIO LAUTENSCHLAGER 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000945-30.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE JESUS IPITANGA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000624-92.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DE 

JESUS IPITANGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMACENO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000608-41.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO DAMACENO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000033-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CALHEIROS DE LIMA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000033-33.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANDREA CALHEIROS DE LIMA 

DA SILVA CASTRO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS MACIEL FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000732-87.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO LUIS MACIEL 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000701-04.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 
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efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000921-02.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EVALDO CARNEIRO 

BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade para Evaldo Carneiro Barbosa dos Santos, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade dos Recursos Inominados, recebo-os 

no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando 

que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SABINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000067-08.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOANA SABINO DE MORAES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARIA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001259-73.2017.8.11.0086 REQUERENTE: VANESSA MARIA SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-95.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUTZ PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010193-95.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DIEGO LUTZ PERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010310-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO SOUZA BONMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010310-86.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO RICARDO SOUZA 

BONMANN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY VALDA FEITOSA MOREIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 394 de 575



Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010330-77.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARY VALDA FEITOSA 

MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010136-77.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-32.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNILSA ALMEIDA COSTA OAB - MT0019471A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010096-32.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ROBERTO RAMALHO 

REQUERIDO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA Vistos, etc. 

De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo 

único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DOS SANTOS VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010325-55.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA ANTONIA DOS 

SANTOS VAZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IBERE CAINA GRIBLER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR STEFANI OAB - MT0021681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010216-41.2017.8.11.0086 REQUERENTE: IBERE CAINA GRIBLER DE 

SOUZA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010441-95.2016.8.11.0086 REQUERENTE: SILVIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 
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2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTA DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000443-91.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIA MARTA DA SILVA 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENIS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010322-03.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WENIS DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-75.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ANDRE ZILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010507-75.2016.8.11.0086 REQUERENTE: JAIR ANDRE ZILIO 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010134-10.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação 

da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010151-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010151-46.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WELLINGTON FONTES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ANTUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010159-23.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ELVIS ANTUNES FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE DAMASCENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010156-68.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSEANE DAMASCENO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000110-42.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CELIA MARIA NASCIMENTO 

DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000140-77.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDVAN DA SILVA 

NASCIMENTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-72.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010643-72.2016.8.11.0086 REQUERENTE: MAURO SERGIO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERNANDO DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 
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1000475-96.2017.8.11.0086 REQUERENTE: TIAGO FERNANDO DA SILVA 

LOPES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, considerando a 

intempestividade do Recurso Inominado interposto, deixo de recebê-lo. 

Intimem -se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVILSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010188-73.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDVILSON BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIELI NARA DAHMER VACARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO(A))

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000018-64.2017.8.11.0086 REQUERENTE: RUBIELI NARA DAHMER 

VACARIN REQUERIDO: JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-85.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco IBI s/A banco Multiplo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010668-85.2016.8.11.0086 REQUERENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA 

ROCHA REQUERIDO: BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010657-27.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010657-27.2014.8.11.0086 REQUERENTE: GENTIL DAL MASO FILHO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-34.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA MOREIRA GAVIOLLI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

CICERO AUGUSTO MILAN OAB - MT0016703A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010469-34.2014.8.11.0086 REQUERENTE: SILVIA MARA MOREIRA 

GAVIOLLI SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-39.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010145-39.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LARISSA RAMALHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, HOMOLOGO o 

pedido de desistência do Recurso Inominado formulado pela parte Autora, 

com fulcro no artigo 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas e expedições necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000155-12.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EDSON CARLOS SALVADOR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000512-26.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WALMIR APARECIDO DA 

SILVA REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010142-84.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MIRIA ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, HOMOLOGO o pedido de 

desistência do Recurso Inominado formulado pela parte Autora, com fulcro 

no artigo 998, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas e expedições necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETE CARDOSO XAVIER (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000068-56.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA GORETE CARDOSO 

XAVIER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000918-47.2017.8.11.0086 REQUERENTE: IVAN QUERLYSSON SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 
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urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANGELINA SNICHELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000113-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCIA ANGELINA 

SNICHELOTTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo 

o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000859-59.2017.8.11.0086 REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ESTEFAN ARGUELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000078-03.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DEBORA ESTEFAN 

ARGUELHO LOPES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001097-78.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001068-28.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSIAS CIRILO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS CIRILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 400 de 575



FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001069-13.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSIAS CIRILO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000929-76.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CORDEIRO DE AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001104-70.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GELSON CORDEIRO DE 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000410-67.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALAN RODRIGO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000858-74.2017.8.11.0086 REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000959-14.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 
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considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000967-88.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000958-29.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000919-32.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ELISIA GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-75.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000457-75.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LINDALVA FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. De proêmio, 

considerando a intempestividade do Recurso Inominado interposto, deixo 

de recebê-lo. Intimem -se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000214-97.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EMILIA MARIA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. De proêmio, considerando a 

intempestividade do Recurso Inominado interposto, deixo de recebê-lo. 

Intimem -se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000860-44.2017.8.11.0086 REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL BELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000577-21.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GENIVAL BELO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000139-92.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOAQUIM GOMES FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000146-84.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WEMERSON MOTA SILVA 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000920-17.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO DE JESUS LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). No mais, 

considerando que a parte Recorrida, devidamente intimada, deixou de 

apresentar contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FARIAS MELONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000141-62.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ELIZEU FARIAS MELONI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BELARMINO DA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000099-76.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JORGE BELARMINO DA 

CHAGAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade para Jorge Belarmino da Chagas, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

dos Recursos Inominados, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO NICASSIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000927-09.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ITALO NICASSIO LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000971-28.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ROSILENE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000976-50.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JANIO SOUZA COSTA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000083-25.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EDVAL DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEANDRO MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 
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1000964-36.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GERLEANDRO MENDES 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SILVA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000963-51.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE RICARDO SILVA DA 

PAZ REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001533-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001533-03.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSIVALDO DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000271-18.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PATRICIA ANA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000305-90.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ABRAAO RUFINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000941-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000941-90.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JEAN JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000908-03.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000940-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000940-08.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JEAN JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTANNE BORGES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000581-58.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARISTANNE BORGES DE 

ANDRADE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARESSA LORHANE BATISTA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000616-18.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARESSA LORHANE BATISTA 

LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE ARRUDA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000797-82.2018.8.11.0086 REQUERENTE: AGNALDO DE ARRUDA 

CORREA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVALDO FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000955-74.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ROSEVALDO FERREIRA 

ALVES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 
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do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000966-06.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001550-39.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000939-23.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JEAN JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade para Jean José da Silva, ante a existência de indícios que 

indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

dos Recursos Inominados, recebo-os no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA ROGRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000279-92.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EMILIA ROGRIGUES CARDOSO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ DE FRANCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000209-75.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO LUIZ DE FRANCA 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com 

efeito devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERTOLDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000977-35.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO BERTOLDO 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente 

intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ DE FRANCA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000207-08.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO LUIZ DE FRANCA 

JUNIOR REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000315-37.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DANIELLE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NICARETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LAUER MURTA OAB - MT16361/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES (REQUERIDO)

JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000649-08.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO NICARETTA 

REQUERIDO: JOAO LUIS VILAS BOAS SOARES - ME, JOAO LUIS VILAS 

BOAS SOARES Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte 

Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADINE CRISTIELLE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001537-40.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ARIADINE CRISTIELLE 

SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DA SILVA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000106-68.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LILIAN DA SILVA TEODORO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

considerando a intempestividade do Recurso Inominado interposto, deixo 

de recebê-lo. Intimem -se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-69.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDRE MARTINS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 408 de 575



LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000869-69.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO ANDRE MARTINS 

BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001707-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001707-12.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE CLAUDIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000619-36.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA CLAUDINEIDE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade para Maria Claudineide da Silva, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

dos Recursos Inominados, recebo-os apenas no efeito devolutivo, ante ao 

não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para 

fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000310-15.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE NAZARE BARROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000527-58.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PATRICIA DE NAZARE 

BARROSO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUEL ANDRE CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000972-13.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EMANNUEL ANDRE CORREIA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 
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devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR MUNHOZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002486-64.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ADIR MUNHOZ MARTINS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001669-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001669-97.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALESSANDRA PIRES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON BEZERRA DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001394-51.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JUVENILSON BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE FATIMA SILVA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001399-73.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUCIANA DE FATIMA SILVA 

FLORES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000420-14.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIR GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000917-62.2017.8.11.0086 REQUERENTE: RAIR GONCALVES DE 

OLIVEIRA FERREIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001245-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001245-55.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE RUBENS FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-86.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010461-86.2016.8.11.0086 REQUERENTE: DAVID OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA FERREIRA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001291-44.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000176-85.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLEIBY COSTA OLIVEIRA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000313-04.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDILENE COSTA DE 

FARIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o 
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pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENO CHAVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000910-70.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LOURENO CHAVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DA SILVA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000620-21.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VANILDA DA SILVA BALBINO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000727-65.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SUELY CAMPOS MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000906-33.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que 

indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA JORGE CORREA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000125-74.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RENATA JORGE CORREA 

ALVES REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-71.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NASCIMENTO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000746-71.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO NASCIMENTO 

MOURAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL EMIDIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000794-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ODINIL EMIDIO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010078-74.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADEMILSON SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANDRE MARTINS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000870-54.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO ANDRE MARTINS 

BEZERRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000320-59.2018.8.11.0086 REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000921-65.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DEUSA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 
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contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEY OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001530-48.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SILVONEY OLIVEIRA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001670-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VENICIUS DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001670-82.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS VENICIUS DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Certificada 

a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIDE TAVARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000187-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUCICLEIDE TAVARES DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas 

no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente 

intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000888-12.2017.8.11.0086 REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SIDEVAL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000147-35.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE SIDEVAL FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANE OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010293-50.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LEILANE OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000394-16.2018.8.11.0086 REQUERENTE: BENJAMIM GARCIA DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HEGILLY CORREIA MIILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

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

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000327-85.2017.8.11.0086 REQUERENTE: HEGILLY CORREIA MIILLER 

REQUERIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE 

ANONIMA Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000810-81.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ELIENE DA CONCEICAO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000144-80.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARILEIDE DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE SALINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000580-73.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FABIANE SALINA DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001683-81.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JUCIMARA DE ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000881-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALI AIRES PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000881-20.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NATHALI AIRES PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com 

efeito devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000898-56.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000891-64.2017.8.11.0086 REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000896-86.2017.8.11.0086 REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE AMALIA LEGUISAMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000726-17.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIANNE AMALIA 

LEGUISAMON REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOABI PAULINO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000917-28.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOABI PAULINO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ANDREZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000901-74.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCIELE ANDREZA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001034-19.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE FERREIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001085-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCONE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002386-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002386-12.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MAXWELL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001011-73.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MAXWELL DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WHALAF SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000744-04.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WHALAF SOARES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON CESAR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001393-66.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WILTON CESAR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001086-15.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCONE DOS SANTOS 

PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IAN FELLIPPE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001836-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: IAN FELLIPPE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JERLAN JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000924-54.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JERLAN JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade para Jerlan José dos Santos, 
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ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade dos Recursos Inominados, recebo-os 

no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando 

que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000354-34.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ROSIANE RODRIGUES PAULA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000353-49.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ROSIANE RODRIGUES PAULA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001088-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI JOSEFA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001088-19.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DORACI JOSEFA DE 

ANDRADE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000938-38.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NATHILON DE LIMA 

CAVALCANTE REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANE DE MARIA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002023-25.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ELIVANE DE MARIA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000889-94.2017.8.11.0086 REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000662-70.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LEDIR PIRES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE LACERDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000919-95.2018.8.11.0086 REQUERENTE: NAIANE LACERDA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEAO MENDES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002038-91.2018.8.11.0086 REQUERENTE: GEDEAO MENDES GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIELSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001100-96.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JARDIELSON SANTOS SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-85.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEMISON DOMINGOS MARTINS CUTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000564-85.2018.8.11.0086 REQUERENTE: GEMISON DOMINGOS 

MARTINS CUTRIM REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 
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requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-55.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000566-55.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ELSON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000901-11.2017.8.11.0086 REQUERENTE: SIRLEI PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ESTEVAO ALVES MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000884-38.2018.8.11.0086 REQUERENTE: BRUNO ESTEVAO ALVES 

MARIANO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA LAURA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000900-89.2018.8.11.0086 REQUERENTE: HONORINA LAURA SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-25.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000568-25.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ELSON FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000929-42.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000929-42.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VALDECI LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTOS DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001031-64.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUTZ PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010194-80.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DIEGO LUTZ PERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUTZ PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010195-65.2017.8.11.0086 REQUERENTE: DIEGO LUTZ PERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002195-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTIAGO ROSA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002195-64.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RICARDO SANTIAGO ROSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002754-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES 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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002754-21.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LEONARDO GOMES DA SILVA 
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REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON ROSISCA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000044-62.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALISON ROSISCA DE MOURA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001845-76.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELY CRISTINA RODRIGUES MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001845-76.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARIELY CRISTINA 

RODRIGUES MIRANDA GOMES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade 

Mariely Cristina Rodrigues Miranda Gomes, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CABRAL GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001133-86.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ROMILDO CABRAL 

GUIMARAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVITA GOMES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000699-97.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ADEVITA GOMES DE ALMEIDA 

DA SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI CASARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000453-38.2017.8.11.0086 REQUERENTE: NELCI CASARIN REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-89.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACY MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010476-89.2015.8.11.0086 REQUERENTE: ALVACY MORAES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010135-92.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte 

Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA PERONDI AMADIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001090-86.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIANA PERONDI AMADIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-22.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEIGENICE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010334-22.2014.8.11.0086 REQUERENTE: DEIGENICE PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTO CARLOS ABREU DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001095-74.2018.8.11.0086 REQUERENTE: AMILTO CARLOS ABREU DE 

LARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade para Carlos Abreu de Lara, ante a existência de indícios que 

indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010179-14.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 
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preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002420-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON CAMPOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002420-84.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WANDERSON CAMPOS 

CORDEIRO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-19.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANA VIEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010222-19.2015.8.11.0086 REQUERENTE: JOSEANA VIEIRA NEVES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001859-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUIS FERNANDO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do 

requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do 

efeito suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA PEREIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003217-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EDINEIA SOUZA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ NATIVIDADE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001204-88.2018.8.11.0086 REQUERENTE: BEATRIZ NATIVIDADE LOPES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010308-19.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALDO MIRANDA FERREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000319-40.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE RENILDO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010582-17.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010582-17.2016.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIELLE DOS SANTOS DAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001184-97.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLAUDILENE GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MELO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001179-75.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO MELO DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002945-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NEVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002945-66.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANA PAULA NEVES GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000067-37.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GODOY FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002145-38.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DANIEL GODOY FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SIQUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000709-10.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LUCIANA SIQUEIRA SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JORGE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001186-67.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EVERALDO JORGE DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA CRUZ ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002566-28.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DA CRUZ 

ROSA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 427 de 575



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000998-74.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAUL SANTANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001490-66.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MATHEUS RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-02.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MERIANE SANTOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001061-02.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MERIANE SANTOS DA LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO MANOEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000432-28.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOSENILDO MANOEL DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo 

o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NARBERTTI APARECIDO SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002489-19.2018.8.11.0086 REQUERENTE: NARBERTTI APARECIDO 

SOUZA BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEANDRO MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000965-21.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GERLEANDRO MENDES 

SANTOS REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA ALEF RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))
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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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002748-14.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JHONATA ALEF RAMOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001889-95.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO CARLOS NETO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000288-54.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ALTAMIR SANTANA DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI BENICIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001135-56.2018.8.11.0086 REQUERENTE: IVONEI BENICIO RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA JUNIELE LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000134-36.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LEILA JUNIELE LIMA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001110-43.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JAILSON DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade para Jailson da Silva Santos, ante a existência de indícios que 

indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

dos Recursos Inominados, recebo-os apenas no efeito devolutivo, ante ao 

não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para 

fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que a 

parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 
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homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARMIRO AUGUSTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001856-08.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CARMIRO AUGUSTO DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade para Carmiro Augusto da Guia, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

dos Recursos Inominados, recebo-os apenas no efeito devolutivo, ante ao 

não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para 

fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-49.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FERREIRA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010360-49.2016.8.11.0086 REQUERENTE: IVONETE FERREIRA LUIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001121-72.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CICERA DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com 

efeito devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001026-42.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FRANCINALDO COSTA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-21.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA BORSATO JUNGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010336-21.2016.8.11.0086 REQUERENTE: MARISTELA BORSATO 

JUNGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAELSON DA SILVA FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001178-90.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LAELSON DA SILVA FIRMINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010349-83.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GENTIL DAL MASO FILHO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Recebo o 

Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE GRASEL DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000185-13.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EVELINE GRASEL DALLA 

COSTA REQUERIDO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000099-42.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-24.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILDE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000915-24.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADENILDE SOUSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUELY MARIA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000532-46.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LUELY MARIA PINTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000783-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA ALBINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000783-35.2017.8.11.0086 REQUERENTE: THAIS GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ANDREZA ALBINA DOS SANTOS Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000571-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EVERSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GRIEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000600-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FABIO JUNIOR GRIEBLER 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010307-34.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDNALDO DA SILVA DE 

ARAUJO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001706-27.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE CESAR SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA OAB - MT21633/O (ADVOGADO(A))

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001706-27.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RONNIE CESAR SFREDO 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ASSIS ALMEIDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002377-50.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JULIANA DE ASSIS ALMEIDA 

JACINTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIS AQUINO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000192-39.2018.8.11.0086 REQUERENTE: TAMIS AQUINO NOBRE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010527-37.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAFAEL BUSS OAB - MT7023-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010527-37.2014.8.11.0086 REQUERENTE: LUIZ CARLOS GONCALVES 

REQUERIDO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, 

etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas 

no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000742-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STRUJAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000742-68.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARCELO STRUJAK 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CAMILA BORGES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002222-47.2018.8.11.0086 REQUERENTE: DEBORA CAMILA BORGES 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FLEX CONTACT CENTER 

ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIDE DE LIMA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000070-60.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ALDEIDE DE LIMA SOUZA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 
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restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA PAULA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000034-18.2017.8.11.0086 REQUERENTE: CLERIA PAULA FRANCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, 

considerando a não efetivação do preparo no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 

1º, da Lei n. 9.099/95, restando configurara, portanto, a deserção, deixo 

de conhecer o recurso inominado. Intimem -se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-92.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001583-92.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IVAN QUERLYSSON SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010106-81.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAR SOM E ALARMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010106-81.2013.8.11.0086 EXEQUENTE: JONATHAN JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: EQUIPAR SOM E ALARMES Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000246-05.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO PAULO BISPO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. De proêmio, certifique a Secretaria Judicial a 

tempestividade do Recurso Inominado interposto. Se tempestivo, recebo o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo. Após, considerando 

que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000556-74.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO LOPES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de 

indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001611-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001611-60.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000922-84.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EVALDO CARNEIRO 

BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000314-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTANA DE ARRUDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000820-28.2018.8.11.0086 REQUERENTE: EVA SANTANA DE ARRUDA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios 

que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, 

portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade 

do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003119-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA GOMES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003119-75.2018.8.11.0086 INTERESSADO: FELIPE DA SILVA GOMES 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000823-17.2017.8.11.0086 INTERESSADO: MILTON HENRIQUE DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 
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25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000314-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA BATISTA KRAJEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DIONI DIDRICH DALEK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000458-26.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VANESSA CRISTINA BATISTA 

KRAJEWSKI REQUERIDO: MARGARETE DIONI DIDRICH DALEK Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002928-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMIRES CEQUINEL KLUTHCOWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002928-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PEDRO RAMIRES CEQUINEL 

KLUTHCOWSKY REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000911-21.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000911-21.2018.8.11.0086 REQUERENTE: VANILDO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000166-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONARDO MAITO (REQUERENTE)

MARILENE KLAUCH MAITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000166-07.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE LEONARDO MAITO, 

MARILENE KLAUCH MAITO REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002105-56.2018.8.11.0086 INTERESSADO: GERSON DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Recebo o Recurso Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JANE DRESSENO (REQUERENTE)

DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000001-57.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO 

OLIVEIRA, LILIAN JANE DRESSENO REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

S.A. Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEQUITI COSMETICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001691-58.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FABIO FREITAS DA SILVA 

REQUERIDO: JEQUITI COSMETICOS Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON HENRIQUE DE CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000822-32.2017.8.11.0086 INTERESSADO: MILTON HENRIQUE DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010558-23.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA AGUETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA MARIA SAVARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010558-23.2015.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA AGUETONI 

REQUERIDO: NEIVA MARIA SAVARIS Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE DA COSTA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000219-85.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARLUCE DA COSTA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO PAN, JAMERSON FERREIRA DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 
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urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010297-87.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EDILBERTO PEDROSO DE 

ALMEIDA FILHO REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADOPAGO 

COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante ao não 

preenchimento do requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins 

de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GRIEBLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000600-30.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FABIO JUNIOR GRIEBLER 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-54.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

YURI ALAN BARBOSA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001549-54.2018.8.11.0086 REQUERENTE: YURI ALAN BARBOSA 

CAVALCANTE REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000571-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EVERSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIRISVANIA DE SOUSA MARTINS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

lojas citylar (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001096-93.2017.8.11.0086 INTERESSADO: CLEIRISVANIA DE SOUSA 

MARTINS REQUERIDO: LOJAS CITYLAR, BANCO LOSANGO Vistos, etc. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no 

efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no 

artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PIMENTEL SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000063-68.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS PIMENTEL 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANY KARINE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000339-02.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ESTEFANY KARINE DE 

OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito 

previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito 

suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LISONIA RIBEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000171-97.2017.8.11.0086 REQUERENTE: LISONIA RIBEIRO SANTOS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente Lisonia Ribeiro 

Santos hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do 

artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade dos Recursos Inominados, 

recebo-os apenas no efeito devolutivo, ante ao não preenchimento do 

requisito previsto no artigo 43 da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do 

efeito suspensivo. Ademais, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pelas partes Recorridas, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001567-41.2019.8.11.0086 REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). 

Ademais, considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela 

parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MARIA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000435-80.2018.8.11.0086 REQUERENTE: BIANCA MARIA DE QUEIROZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 25 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001567-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001567-41.2019.8.11.0086 REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-31.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO ALVES DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001460-31.2018.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO ROGERIO ALVES DE 

SOUSA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010632-14.2014.8.11.0086 REQUERENTE: LUCIA FATIMA MANENTI 

NOVELLI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Certificada 

a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ASSIS ALMEIDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002377-50.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JULIANA DE ASSIS ALMEIDA 

JACINTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-92.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUERLYSSON SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001583-92.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IVAN QUERLYSSON SILVA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000951-37.2017.8.11.0086 REQUERENTE: JESSIANE GONCALVES DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

25 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010133-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010133-25.2017.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANO ODORICO DA SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000027-55.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE 

BRITO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002073-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002073-51.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ADILSON CORREIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002739-52.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA PARZIANELLO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002739-52.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CARLA FERNANDA 

PARZIANELLO MACIEL REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT 

Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000019-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000019-78.2019.8.11.0086 AUTOR(A): PAULO SERGIO RODRIGUES REU: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000023-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000023-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LUCIANO CARLOS MARQUES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001043-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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SIRLENE FAILA MENIN TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REBECA ALINE BECKER DE MATOS OAB - MT0021483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001043-78.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SIRLENE FAILA MENIN 

TRICHES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000021-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000021-48.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GILSON DE SOUZA TEIXEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001528-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001528-44.2019.8.11.0086 REQUERENTE: NATHILON DE LIMA 

CAVALCANTE REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002728-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR AVELINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002728-23.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOADIR AVELINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002741-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002741-22.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LIDIANE BACKES REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, determino a 

intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002732-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELENE MARIA FERREIRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002732-60.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUCELENE MARIA FERREIRA 

DE SALES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002737-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))
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THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002737-82.2018.8.11.0086 REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. 

De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo 

único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000474-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000474-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IZABEL JESUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000473-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE MARIA BOMDESPACHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000473-58.2019.8.11.0086 REQUERENTE: NILZETE MARIA 

BOMDESPACHO PEREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT 

Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010666-18.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE BARBOSA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010666-18.2016.8.11.0086 REQUERENTE: MICHELLE BARBOSA 

ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Certificada a tempestividade do 

Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002662-43.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUIZ PAULO RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001097-44.2018.8.11.0086 REQUERENTE: CLEITON PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000461-44.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-87.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000581-87.2019.8.11.0086 REQUERENTE: RONALDO DOMINGOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido 

de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIENE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000903-78.2017.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA CLAUDIENE SOARES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência 

de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010248-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASSIS SOUZA OLIVEIRA OAB - MT8107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

8010248-80.2016.8.11.0086 REQUERENTE: WILSON MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos, etc. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo. Ademais, considerando que a parte 

Recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000460-59.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA CONCEICAO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002806-17.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ANTONIO DA CONCEICAO DA 

SILVA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 
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Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PRUDENCIO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000184-28.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EDNEI PRUDENCIO DE ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., SERASA S/A. Vistos, etc. Defiro 

o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000487-42.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GABRIEL AQUINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a 

existência de indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, 

restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. 

Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito 

devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELMA SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000798-33.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JADIELMA SANTOS MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003118-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SIMIONI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003118-90.2018.8.11.0086 INTERESSADO: RICARDO SIMIONI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001249-58.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001249-58.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARLI MARIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-88.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MICHAEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000665-88.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IGOR MICHAEL PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo, ante ao não preenchimento do requisito previsto no artigo 43 

da Lei 9.099/95 para fins de atribuição do efeito suspensivo. Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000832-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILEI PIRES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000832-08.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JUSCILEI PIRES GUIMARAES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-85.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000025-85.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LUIZ RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002740-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HENRIQUE DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002740-37.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WILSON HENRIQUE DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, 

etc. De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo 

único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000134-02.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EDER PEREIRA FERNANDES 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000834-75.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000834-75.2019.8.11.0086 REQUERENTE: PAULA MONTEIRO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SALETE PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001897-38.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCIA SALETE PACHECO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DE OLIVEIRA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001894-83.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GRACIELA DE OLIVEIRA PAIM 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA APARECIDA SOUZA ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000135-84.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EDNEIA APARECIDA SOUZA 

ANDRADE SANTOS REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001239-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA CECILIA RIPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001239-14.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MIRNA CECILIA RIPPEL 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000833-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CASTREQUINI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000833-90.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LUCINEIA CASTREQUINI DA 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000829-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCEIA MARIA DE ARRUDA ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000829-53.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADILCEIA MARIA DE ARRUDA 

ASSIS DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT 

Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001250-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEARICIA BRITO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001250-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ELEARICIA BRITO BATISTA 
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REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANDA PAULA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000136-69.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JANDA PAULA LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: UNEMAT Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JESUS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001272-04.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA APARECIDA JESUS 

MATOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000937-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000937-19.2018.8.11.0086 REQUERENTE: LUZIA MARIA BOSCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-80.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000187-80.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EZIEL DIAS FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De proêmio, determino a intimação da 

parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar sua 

hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 

2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000830-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE DE SOUSA MIGUELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000830-38.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CIRENE DE SOUSA 

MIGUELISTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. 

De proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo 

único, da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001292-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL CAMILO DEPOSIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001292-29.2018.8.11.0086 REQUERENTE: WENDELL CAMILO 

DEPOSIANO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De 

proêmio, determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do 
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Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA BRIGIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002047-53.2018.8.11.0086 REQUERENTE: SEBASTIANA BRIGIDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-68.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000925-68.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LAURA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-54.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR CORNELIO DOS SANTOS (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001495-54.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALDEMIR CORNELIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Certificada 

a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o apenas no efeito 

devolutivo. Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001251-28.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALDEIRES DE SENA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado 

interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-40.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1001386-40.2019.8.11.0086 REQUERENTE: RODRIGO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto com efeito devolutivo. Ademais, considerando que as 

contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000799-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE CICERO LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 449 de 575



Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000825-16.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JACIEL DOS SANTOS COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000148-54.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GILMAR BATISTA FERREIRA 

LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, 

ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que a parte Recorrida, apesar de devidamente intimada, 

deixou de apresentar as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000556-74.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO LOPES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de 

indícios que indiquem ser o Recorrente hipossuficiente, restando 

preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a 

tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no efeito devolutivo 

(artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que as contrarrazões 

já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de 

fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTOS DA CONCECAO (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000728-16.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCIO SANTOS DA 

CONCECAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem 

ser o Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os 

requisitos do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso 

Inominado, recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 

9.099/95). Ademais, considerando que a parte Recorrida, apesar de 

devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 

de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000922-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CARNEIRO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000922-84.2017.8.11.0086 REQUERENTE: EVALDO CARNEIRO 

BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Defiro o 

pedido de gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o 

Recorrente hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, 

recebo-o no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, 

considerando que as contrarrazões já foram apresentadas pela parte 

Recorrida, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000475-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000475-28.2019.8.11.0086 REQUERENTE: IZABEL JESUS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, 

determino a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar sua hipossuficiência (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95 c.c art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de indeferimento do pedido 

de justiça gratuita, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000246-05.2018.8.11.0086 REQUERENTE: JOAO PAULO BISPO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. De proêmio, certifique a Secretaria Judicial a 

tempestividade do Recurso Inominado interposto. Se tempestivo, recebo o 

Recurso Inominado. Após, considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Caso intempestivo, conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003084-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1003084-18.2018.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDO PEREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

gratuidade, ante a existência de indícios que indiquem ser o Recorrente 

hipossuficiente, restando preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 99 

do CPC. Certificada a tempestividade do Recurso Inominado, recebo-o no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Ademais, considerando que 

as contrarrazões já foram apresentadas pela parte Recorrida, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

26 de fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001237-44.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI BRAZ BAUMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001237-44.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CIRLEI BRAZ BAUMANN REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM - MT Vistos, etc. De proêmio, importa salientar que o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso através do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, fixou a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública para conhecimento da matéria. Quanto ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência, cabe enfrentar, 

inicialmente, os seus requisitos, nos termos do artigo 311, inciso II, do 

Código de Processo Civil, com redação “in verbis”: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” Nessa faceta, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência basta a comprovação documental dos fatos 

narrados e a existência de tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “O inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da 

evidência, inexistente no sistema do CPC/1973: as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Fica 

nessa segunda hipótese evidenciada a necessidade de probabilidade de 

existência do direito do autor, elemento essencial da tutela de evidência. O 

legislador tomou o cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto 

fático como no jurídico, exigindo prova documental para comprovar os 

fatos alegados e tese jurídica já firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. 

São Paulo: Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original). Veja-se que é 

exigida a apresentação de prova documental aliada à tese jurídica, de 

modo que é imprescindível o preenchimento de ambos os requisitos, não 

podendo o Juízo basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, 

as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada. 

Ademais, o art. 1° da Lei n. 9494/97 c.c. o art. 2º da Lei nº 8.437/92 impõe 

a intimação prévia da Fazenda Pública em caso de pedido de antecipação 

de tutela, não estando evidenciado, ainda, a extrema urgência da medida 

ora pleiteada. Dessa feita, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência, eis que em dissonância com a disposição legal, 

forte no art. 311, II, do Código de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as 

advertências pertinentes. Deixo de designar audiência por se tratar de 

direito indisponível. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001860-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

LUZISELMA DA SILVA OAB - 035.343.861-83 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Processo: 

1001860-11.2019.8.11.0086. REPRESENTANTE: LUZISELMA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos etc Trata-se de 
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Reclamação com de pedido liminar para redução da jornada de trabalho 

pela metade de servidora com filho portador de Síndrome de Down e 

outros diagnósticos, solicitando a requerente redução de jornada de 30 

horas para 15 horas semanais, sem compensação. Inconteste que o 

debate sobre a situação da pessoa com deficiência e a sua inclusão 

social vem ganhando importância nos últimos anos, tendo diversos 

Estados e Municípios adotado a redução da jornada de trabalho como uma 

das formas de possibilitar a inclusão dessas pessoas, principalmente 

considerando a dificuldade do Estado Brasileiro (todos os entes) de 

promover atendimento adequado a estas pessoas. Em que pese a 

omissão legislativa do município de Nova Mutum/MT em relação ao tema, o 

próprio Estado de Mato Grosso, desde o ano de 2018 já permite a redução 

da jornada de trabalho nesses casos, estabelecendo alguns critérios para 

a sua concessão: Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que 

tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada 

de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), 

sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que 

observados os seguintes requisitos: (Acrescentado pela LC 607/18) I - 

ser titular de cargo efetivo; II - comprovar a dependência socioeducacional 

e econômica da pessoa com deficiência; III - não estar no exercício de 

cargo em comissão ou função gratificada. § 1º Fica assegurada a 

redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação 

por assistente social referente à dependência socioeducativa e a 

realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento. § 2º 

A redução da jornada prevista no caput deste artigo fica estendida 

enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência 

econômica da pessoa com deficiência nos termos do regulamento. § 3º 

Fica concedida a redução da jornada prevista no caput deste artigo 

apenas para um dos pais ou responsáveis do dependente com deficiência 

quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos. 

Acrescente-se, ainda, que o Brasil é signatário da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status 

constitucional, sendo que essa prevê, dentre os seus Princípios Gerais, 

em seu art. 3º: “c) A plena e efetiva participação e inclusão na 

sociedade;” e “h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das 

crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de 

preservar sua identidade.” A Lei 8112/90, no ano de 2016, já estabelece a 

redução da jornada de trabalho no caso de servidores com filhos com 

deficiência: Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor 

estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar 

e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. § 1o Para efeito do 

disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou 

entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. 

(Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) § 2o 

Também será concedido horário especial ao servidor portador de 

deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, 

independentemente de compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 

9.527, de 10.12.97) § 3o As disposições constantes do § 2o são 

extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016) Ou seja, a 

legislação Estadual, Federal e de outros municípios já se encontram em 

consonância com os ditames da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, sendo a redução da carga horária um forte 

instrumento de inclusão destas pessoas. Nesse ponto, o Princípio da 

Legalidade deve ser mitigado para possibilitar a aplicação imediata dos 

Princípios previstos na Convenção acima citada, Princípios com viés 

constitucional (Bloco de Constitucionalidade). A omissão estatal com as 

pessoas com deficiência no Brasil é uma realidade, sendo que muitas das 

vezes por ocasião desta OMISSÃO os genitores destes menores tem que 

abdicar de suas carreiras para se dedicar de maneira exclusiva ao 

tratamento dos filhos, possibilitando a estes um mínimo de dignidade e 

inclusão social. Não se trata de invasão da esfera de discricionariedade 

do legislativo municipal por parte deste magistrado, o qual na maioria dos 

casos acata de forma literal tal legislação, mas simplesmente inibir uma 

inércia legislativa municipal acerca do tema, forçando ao ente municipal a 

colocar em prática o disposto no art. 4º c.c art. 19 “b”, da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Artigo 4º b) Adotar todas 

as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar 

leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem 

discriminação contra pessoas com deficiência; Artigo 19º Os Estados 

Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas 

com deficiência de viver na comunidade, com a mesma liberdade de 

escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e 

apropriadas para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse 

direito e sua plena inclusão e participação na comunidade, inclusive 

assegurando que: b) As pessoas com deficiência tenham acesso a uma 

variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições 

residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os 

serviços de atendentes pessoais que forem necessários como apoio para 

que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade e 

para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade; A 

intervenção judicial nesse caso possui como escopo transportar a 

solução legislativa adotada por outros entes da federação para município 

de Nova Mutum até que sobrevenha lei que discipline tais direitos, 

considerando que o Decreto n. 6.949 que promulgou a Convenção é do 

ano de 2009 (mais de 10 anos) e não há ainda discussão na câmara 

municipal acerca do tema, em que pese a disseminação de leis inclusivas 

nesse sentido pelo Brasil afora. Não se mostra novidade na jurisprudência 

o tema, havendo outros julgados que suprem essa omissão legislativa 

municipal, principalmente baseados na Convenção, corroborando o 

exposto: “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. São Paulo. Pretensão à 

redução da jornada de trabalho para acompanhamento de filho autista. 

Ausência de previsão na legislação municipal. Julgamento à luz da 

proteção especial à pessoa com deficiência. Convenção sobre os direitos 

das pessoas com deficiência. Status de norma constitucional, com a 

capacidade de derrogar normas com ela conflitantes. Direito já 

reconhecido aos servidores públicos da União. Interpretação sistemática 

do ordenamento que autoriza a concessão da medida. Ação julgada 

improcedente. Sentença reformada. Recurso provido. (Apelação n. 

1008064-72.2016.8.26.0114, TJSP, Relator Ponte Neto, 21.08.2017)” 

“Recurso inominado. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE 

TRABALHO COMO PSICÓLOGA, PARA CUIDAR DE FILHO PORTADOR DE 

SÍNDROME DE DOWN, SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E NEM 

DIMINUIÇÃO DO VENCIMENTO. DIREITO AMPARADO NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OU DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, pelo 

art. 46 da Lei nº 9.099/95 Recurso improvido. Nº Processo: 

1004878-21.2016.8.26.0541 - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

– Assinado digitalmente por DES. ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA - 

RELATOR, liberado nos autos em 29/08/2017.” Destarte, verifica-se em 

abstrato a possibilidade da concessão da liminar, passo nesse momento a 

analisar os requisitos do caso concreto. O perigo na demora está 

demonstrado pela situação de deficiência do menor e o direito deste a um 

imediato tratamento adequado. De outra monta, a verossimilhança do 

direito encontra-se amparada na certidão de nascimento do menor e 

Laudos médicos, contudo, tal situação embora se mostre suficiente para 

análise da liminar deve ser corroborado por perícia médica do município e 

visita da equipe de assistentes sociais do ente público, a fim de 

demonstrar que o menor encontra-se sob os cuidados da mãe 

(dependência socioeconômica) e se o diagnóstico de Sindrome de Down 

está “fechado”, sem dúvidas. Caso haja necessidade de perícia, após 

estas diligências da ré, a serem efetuadas no prazo de 30 dias, será 

declinado o processo para a 2º Vara ou suscitado conflito de 

competência. Importante destacar ainda, que nos quadros do município de 

Nova Mutum a menor carga horária possível são 20 horas, conforme 

indeferimento do pedido administrativo, devendo tal situação ser 

respeitada por esta decisão. Posto isto, Defiro Parcialmente a liminar para 

reduzir a carga horária da servidora pública municipal para 20 horas 

semanais, devendo o Município de Nova Mutum/MT efetuar perícia e visitas 

da equipe de assistente sociais a cada 6 meses, para verificar se a 

situação persiste. Intime-se a parte requerida para implantar a carga 

horária diferenciada em 05 dias, readequando o horário da reclamante. 

Deixo de agendar audiência por se tratar de direito indisponível. Cite-se o 

requerido para contestar em 30 dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

NOVA MUTUM, 2 de março de 2020. Cássio Leite de Barros Netto/Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002104-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1002104-37.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LIDIANE BACKES REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Não conheço dos 

embargos, tendo em vista que a competência dos Juizados da Fazenda 

Pública é absoluta em consonância com o art. 2º, da Lei 12.153/09, 

estando o valor da causa e tema de acordo com a referida lei. Incabível 

embargos por mero descontentamento com a decisão. Quanto a liminar, 

postergo sua análise para após a manifestação da reclamada. Cite-se a 

reclamada para contestar a ação no prazo de 30 dias. Deixo de agendar 

audiência por se tratar de direito indisponível. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março 

de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002951-39.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DEMIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAL MORA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002951-39.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MAURICIO DEMIN REQUERIDO: DAL MORA & CIA LTDA - 

EPP Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 

da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do 

ônus da prova, porque presentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. De efeito, a parte Autora afirma não possuir 

relação jurídica com Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o 

que indica que a inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a 

retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, 

relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. DEFIRO A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA, ante a falta 

de tempo hábil para citação. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003041-47.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003041-47.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE REQUERIDO: 

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Defiro a inversão do ônus da prova, porque 

presentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

De efeito, a parte Autora afirma não possuir relação jurídica com 

Requerida e que nunca contratou os seus serviços, o que indica que a 

inscrição negativa mostra-se, a princípio, indevida. Assim, para fins deste 

juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial 

são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 
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restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, para fins de: DETERMINAR que a 

parte Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no 

artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que transcorrido o prazo 

para cumprimento voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite 

da multa, determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão 

de proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora 

do referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo 

da presente decisão. ANTE A NÃO ANÁLISE DA LIMINAR, DETERMINO O 

REAGENDAMENTO DA AUDIÊNCIA. Sem prejuízo do imediato cumprimento 

da providência supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à 

audiência de conciliação que será designada pela Secretaria, consignando 

a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003074-37.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ZULEICA CUSTODIO CARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003074-37.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: REGIANE ZULEICA CUSTODIO CARREIRA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003088-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT CILIA DE RAULI MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003088-21.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: INGRIT CILIA DE RAULI MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000230-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CELSO MARQUES DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

29291276] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29338140], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO AVELINO DA SILVA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001822-96.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADINALDO AVELINO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por 

danos morais proposta por ADINALDO AVELINO DA SILVA em desfavor 

de VIVO S/A. O Reclamante alega que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$177,87 (cento e setenta e sete reais e oitenta e sete 

centavos), anotado em 06/05/2018, qual alega desconhecer. Aduz que 

não possui relação contratual com a Ré, motivo pelo qual pleiteia a 

declaração da inexistência de relação jurídica, a inexigibilidade do débito, 

além de indenização por danos morais. Por sua vez, em sua peça 

contestatória, a Reclamada afirma, preliminarmente, a impossibilidade da 

inversão do ônus da prova e a ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito aduz que não praticou ato 

ilícito, uma vez que mantinha relação contratual com o Requerente, sendo 

que este usufruiu dos serviços de telefonia prestados, não realizando 

pagamentos das faturas, restando, portanto, devida a inscrição dos dados 

no cadastro de proteção ao crédito. A Demandada apresentou ainda o 

contrato, em tese, firmado pelo Autor, bem como demais documentações 

que o acompanha. Deste modo, pugnou a Promovida pela improcedência 

da ação, além da condenação do Reclamante ao pagamento dos débitos 

discutidos nos autos e nas penas de litigância de má-fé. Em sua 

impugnação, a Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em 

questão, motivo pelo qual a sua pretensão é legítima. Requereu ainda a 

realização de perícia no documento apresentado pela Ré. Analisando os 

autos, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica (perícia 

papiloscópica), ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Não há como ter ciência exata se 

as impressões digitais constantes no contrato trazido pela Reclamada (ID. 

24129727) pertence ou não ao Autor. A Lei nº 9.099/95 é clara ao 

estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar tão-somente causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei dos Juizados Especiais, extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: “Art. 51 (...) II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Portanto, o reconhecimento da complexidade da 

matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos 

constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a comprovação de 

causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo reconhecimento da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002761-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOMINGOS CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002761-76.2019.8.11.0086 REQUERENTE: FABIANO DOMINGOS CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta o pedido de indeferimento da petição inicial, decorrente 

da ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante. 

Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender 

que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento 

da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, 

consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 26187650 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 185,61 (cento e oitenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), com data de inclusão em 06/08/2019, relativa ao contrato nº. 

0356927727, qual o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da Reclamada em indenização por danos morais. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 99909-7528, constando débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela 

improcedência da ação, além da condenação do Requerente nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II 

do CPC. Por sua vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas 

pela Reclamada, por serem produzidas unilateralmente não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. A 
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Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0356927727, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002758-24.2019.8.11.0086 REQUERENTE: GILMAR VENANCIO LIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta o pedido de indeferimento da petição inicial, decorrente 

da ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante. 

Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender 

que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento 

da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, 

consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial(...). (TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018). Outrossim, opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 26179482 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 
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artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 173,23 (cento setenta e três reais e vinte três centavos), com 

data de inclusão em 01/08/2019, relativa ao contrato nº. 0358587737, qual 

o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que o Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99660-0308, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. Por sua 

vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, 

por serem produzidas unilateralmente não servem para comprovar a 

efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0358587737, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001492-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001492-36.2018.8.11.0086 Reclamante: SONIA GOMES DA SILVA 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte Reclamada 

requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a 

necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação, com arrimo 

no art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 
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quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Superada a análise da preliminar aventada, passo à apreciação do mérito 

da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

dívidas no valores de R$ 710,37 (setecentos e dez reais e trinta e sete 

centavos), relativa ao contrato nº 5092003913580034, com data de 

inclusão em 24/03/2018 e R$ 3.870,60 (três mil oitocentos e setenta reais 

e sessenta centavos), atinente ao contrato nº 5092003913008917, 

também anotada em 24/03/2018, ambas promovidas pelo Reclamado, ao 

argumento de que desconhece os referidos débitos. O Reclamado, por 

seu turno, alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de 

contratos anteriormente firmados pela Autora e o Banco Losango S/A- 

banco Múltiplo, o que torna legítima a cobrança e a inserção de seus 

dados nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não 

pagamento dos débitos. Analisado o processo, verifica-se que o 

Demandado, apesar de trazer aos autos documentos comprobatórios 

acerca da cessão de crédito com a instituição financeira, não apresentou 

os contratos que comprovam a existência da relação jurídica originária 

firmada entre a Reclamante e o banco Losango S/A. Isso porque se 

vislumbra que embora tenha juntado em sua peça de defesa dois 

contratos de crédito bancário em nome da parte Autora, os documentos 

constam assinaturas divergentes à da Demandante, conforme se ressalta 

em confronto com as demais documentações assinadas por esta, quais 

estão colacionadas no processo, podendo afirmar, portanto, que se trata 

de falsificações grosseiras registradas nos aludidos documentos, não 

comprovando assim qualquer vínculo com a Promovente. Desta feita, 

diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade 

da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado, e 

não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, resta cabível, pois, a desconstituição 

dos débitos negativados. Vale frisar que em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não se logrou fazer no 

presente caso. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço 

por parte do Reclamado ao inscrever os dados da Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não contratado. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. A 

propósito: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. APONTAMENTO, 

POR CESSIONÁRIO, DE DÍVIDA JÁ QUITADA PELA CONSUMIDORA 

DIRETAMENTE AO CREDOR ORIGINAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO PELA NOVA INSCRIÇÃO. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA OCORRENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

EM R$ 7.880,00. A parte demandada pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou procedente a presente ação ordinária que 

a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Hipótese em 

que foi comprovada nos autos a quitação do débito pela autora. Caso em 

que o recorrente agiu diretamente para a nova inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ao ceder crédito que sequer existia, pois já quitado e objeto 

de anterior processo judicial. Ilícito configurado. Responsabilidade solidária 

do cedente e cessionário pelos danos morais in re ipsa sofridos pela 

autora. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71005598388, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 23/02/2016). No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

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

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

do Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte Requerente. Ainda, 

analisando os documentos trazidos pela parte Reclamante, observa-se 

que as negativações discutidas nos autos são as únicas inscrições no 

nome da Autora, portanto, deve ser afastada a incidência da súmula 385 

do STJ. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne aos contratos nº 5092003913580034 e nº 

5092003913008917, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência 

dos débitos discutidos nos presentes autos; 3 - CONDENAR o Reclamado 

a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE JANE XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001109-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GLEICE JANE XAVIER DE SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

27304421), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000159-49.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEX SANDRO FARIAS ROSSI REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

27548348] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28563795], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001238-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEIBY COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

29377626] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29416754], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001034-82.2019.8.11.0086 Reclamante: JUCELIA DE OLIVEIRA BASTOS 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A 

Reclamada arguiu preliminarmente a ausência de provas juntadas na 

inicial, atinente aos registros das negativações no nome da Autora, 

contudo, opino pelo afastamento da preliminar aventada, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta no id. n. 19981675 dos autos. Superada a 

análise da questão preliminar, passo à apreciação do mérito. III - MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débitos nos valores de R$ 92,67 (noventa e dois reais e 

sessenta e sete centavos), com data de inclusão em 22/07/2018, relativa 

ao contrato nº. 0224881633, e R$ 203,82 (duzentos e três reais e oitenta 

e dois centavos), anotado em 26/04/2019, concernente ao contrato nº 

0327404806. Sustenta a Autora que havia pactuado com a empresa 

Demandada os serviços de telefonia e internet, por meio do contrato nº 

0327404806, no qual foi acordado o plano no valor fixo mensal de R$ 

37,90 (trinta e sete reais e noventa centavos), contudo, a partir do quarto 

mês subsequente à contratação, a Requerida lhe enviou uma fatura de 

consumo no valor de R$ R$ 203,82 (duzentos e três reais e oitenta e dois 

centavos), o qual alega ser exorbitante. Aduz que tentou resolver o 

problema administrativamente, porém, não obteve êxito. Ainda, com 

relação ao primeiro débito anotado, relativo ao contrato nº 0224881633, a 

Autora afirma desconhecer, tendo em vista que não contratou outros 

serviços da Reclamada, além do informado anteriormente. Por fim, requer 

a declaração de inexistência de negócio jurídico entre as partes, bem 

como indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, 

sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante 

era titular da linha telefônica qual contratou pacotes de serviços, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e 

pela condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos e nas penas de litigância de má-fé. Anoto, num primeiro momento, 

que à Reclamante assiste o direito à inversão do ônus da prova, na 
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medida em que, além de se tratar de uma relação de consumo, 

encontra-se ela em situação de inferioridade frente à Reclamada, 

notadamente nos aspectos técnico e probatório. Em contrapartida, cediço 

que cabe à Autora comprovar o mínimo necessário do direito que alega 

ter, ou seja, no presente caso cabia à mesma demonstrar que de fato 

houve a emissão de fatura com valores acima do contratado e, ainda, 

quanto ao pagamento das faturas anteriores que demostram o 

adimplemento e o suposto valor fixo do plano contratado, o que não 

ocorreu no evento. Assim, conforme se observa dos documentos 

encartados relativos à segunda negativação, a Demandante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I 

do CPC, em que pese a inversão do ônus da prova já mencionado, 

porquanto sequer consta nos autos alguma prova constitutiva do seu 

direito, não há a mínima demonstração de que a fatura está em 

discrepância do valor pactuado contratualmente. Depreende-se, portanto, 

que as alegações da Autora não se sustentam quando verificada a sua 

inadimplência perante a empresa Demandada, em relação ao contrato nº 

0327404806, já que incontroversa a relação contratual entre as partes 

neste ponto. Deste modo, não restou comprovado qualquer ilicitude a ser 

atribuída à Reclamada quanto à inscrição nos órgãos protetivos registrada 

em 26/04/2019 no valor de R$ 203,82 (duzentos e três reais e oitenta e 

dois centavos), concernente ao contrato nº 0327404806. Portanto, em 

razão da não comprovação de cobrança a maior do valor contratado, ante 

a ausência de verossimilhança nas alegações da Reclamante, não há se 

falar em falha na prestação de serviço capaz de ensejar os danos 

conforme pleiteados na inicial, tampouco em inexistência de débito. A 

propósito: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Não 

demonstrada a cobrança de valores relacionados ao serviço de internet e 

plano de minutos SMS supostamente não contratados pelo consumidor. O 

ônus da prova, como é sabido, compete a quem alega (artigo 333, I, do 

CPC). E quem alega e nada prova, ou prova de modo duvidoso, não pode 

ser vitorioso em juízo. Autor que não se desincumbiu de comprovar, ainda 

que minimamente, a verossimilhança das suas alegações. Improcedência 

da pretensão de declaração de inexistência de débito, devolução de 

valores e de indenização por danos morais que se mantém. Sentença 

confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70065579799, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 16/07/2015). (grifei) 

Contudo, em relação à primeira dívida inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito, relativa ao contrato nº 0224881633, verifica-se que a Reclamada 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a 

origem deste débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as 

telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Demandante decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos, relativo ao contrato nº 0224881633, no 

valor de 92,67 (noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), ser 

declarado inexistente. Neste ponto, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Deve-se ressaltar ainda que 

o dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiros. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que a cobrança era devida, contudo, a nada 

provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à 

cobrança indevida de débito, não deve ser avaliado como mero dissabor, 

pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e 

o dever desta em indenizar os danos causados à parte. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o 

montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida leniente em 

favor da Requerida. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Insta salientar que 

inobstante a existência de outras restrições no nome da Reclamante, 

conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas se deram em 

datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, 

as anotações posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 
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DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Quanto ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, o 

mesmo deve ser parcialmente acolhido, posto que restou comprovada a 

licitude do valor cobrado concernente ao contrato nº 0327404806 e a 

inadimplência da Autora quanto aos débitos demonstrados nos autos. 

Assim, a condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no 

valor de R$ 203,82 (duzentos e três reais e oitenta e dois centavos), que 

deverá ser devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros 

desde a data do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. Por 

fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, 

entendo que não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV- DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante, e assim o faço para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação 

jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 0224881633, 

discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito no valor de 

92,67 (noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), discutido nos 

presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); Outrossim, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado, e assim o faço para 

CONDENAR a Reclamante a pagar à Reclamada o valor de R$ 203,82 

(duzentos e três reais e oitenta e dois centavos), que deverá ser 

devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros desde a data 

do vencimento da dívida, conforme previsão contratual. Intime-se a 

Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito relativo ao contrato nº 0224881633, anotado no valor 

de 92,67 (noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002754-84.2019.8.11.0086 Reclamante: EMERSON SOUZA SANTOS 

Reclamado: VIVO S.A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito e c/c pedido de indenização 

por danos morais proposta por EMERSON SOUZA SANTOS em desfavor 

da empresa VIVO S.A. Compulsando os autos, vislumbra-se que os 

documentos juntados no Id. 26130888 não guardam relação com as partes 

do processo. Ainda, em detida análise de todo o arcabouço da Demanda, 

apreende-se que não consta a juntada de cópias dos documentos 

pessoais do Autor. Assim, tendo em vista que os documentos de 

identificação do Demandante são indispensáveis à propositura da ação, 

sobressai a irregularidade no processo, autorizando, assim, a extinção do 

mesmo. Corroborando, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGANTE 

ALEGA, EM SÍNTESE, QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE 

RECURSO INOMINADO RESTOU EQUIVOCADO AO RELATAR OS FATOS 

TRATADOS NOS AUTOS, VEZ QUE A MATÉRIA VERSADA NÃO 

CONSISTE NO CONCENTRE SCORING, MAS NA AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DO EMBARGADO QUANTO A INSCRIÇÃO DE SEU NOME 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RECEBO OS EMBARGOS, 

PORQUE TEMPESTIVO E, NO MÉRITO, ACOLHO-OS. VERIFICA-SE QUE AO 

RELATAR OS FATOS TRATADOS NOS AUTOS O ACÓRDÃO 

EMBARGADO RESTOU EQUIVOCADO, RELATANDO FATO DIVERSO. 

CONTUDO, TEM-SE QUE A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO TRATOU EXCLUSIVAMENTE DE MATÉRIA PROCESSUAL, 

QUAL SEJA, A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A 

PROPOSITURA DA AÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA, POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PORTANTO, INFERE-SE QUE REFERIDO 

EQUÍVOCO NÃO INFLUENCIOU NO JULGAMENTO DO RECURSO 

INOMINADO. ENTRETANTO, PARA QUE NÃO EXISTAM DÚVIDAS, 

CORRIGE-SE O ACÓRDÃO EMBARGADO PARA QUE PASSE A CONSTAR 

NOS SEGUINTES TERMOS: INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA 

AÇÃO. TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RECLAMANTE ACERCA DA 

INSERÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. VERIFICOU QUE NÃO FORAM COLACIONADOS AOS AUTOS OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE. RECLAMANTE, EM SEDE 

RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE 

SER RECEBIDA A INICIAL E, NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DA 

RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O 

ART. 283 DO CPC PRECONIZA QUE A PETIÇÃO INICIAL SERÁ INSTITUÍDA 

COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. 

PRETENDE A RECLAMANTE A CONDENAÇÃO DA RECLAMADA AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DA 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS OS 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE, ESSENCIAIS PARA 

PROPOSITURA DA AÇÃO. POR ISSO, É ESCORREITA A SENTENÇA 

RECORRIDA AO CONSIDERAR QUE INEXISTE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL PARA A CONTINUIDADE DO FEITO, QUAL SEJA OS 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PLENA IDENTIFICAÇÃO DO 

AUTOR. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

SERVINDO A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 

10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, RESTA 

SOBRESTADA REFERIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. UNÂNIME. 

RESULTADO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO?. EMBARGOS 

ACOLHIDOS. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002857-06.2013.8.16.0046/1 - 

Arapoti - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 06.11.2015) (TJ-PR - ED: 

000285706201381600461 PR 0002857-06.2013.8.16.0046/1 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 06/11/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2015) (grifei) Ante o exposto, 

OPINO pelo indeferimento da petição inicial, e, consequentemente pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso I Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

Reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase, em consonância aos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 461 de 575



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000175-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREIA MINETO DE PAULA REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

27499751] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28250392], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003218-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003218-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDINEIA SOUZA PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 21405588] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 28882445], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010530-26.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO SANCHES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010530-26.2013.8.11.0086 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A REQUERENTE: RICARDO SANCHES Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos 

autos denota-se que o Executado compareceu a secretaria do juízo 

informando o cumprimento integral da obrigação, bem como, aportou aos 

autos o comprovante de pagamento da fatura de energia consoante 

certidão de id. n. 19425346. Intimada por este juízo para manifestar quanto 

ao referido comprovante de pagamento, a exeqüente quedou-se inerte. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela declaração da extinção da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002249-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002249-30.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIETE CAITANO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 
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demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

21405345] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28881562], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002894-21.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE RODRIGUES DO 

NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente a Reclamada levanta a ausência de suporte probatório 

mínimo dos fatos constitutivos do direito da Autora, haja vista que esta 

apresenta uma narrativa lacunosa em sua petição inicial. No entanto, 

rejeito a preliminar aventada pela Ré, tendo em vista que embora o início da 

narrativa não corresponda com o objeto da lide, apreende-se que a 

insurgência da Autora versa sobre a negativação do seu nome nos 

órgãos protetivos de crédito, promovida pela Requerida, fato este também 

explicado ao longo da narração, bem como nos pedidos finais. Ainda, 

entendo que não há óbice ao exercício do contraditório e ampla defesa, 

pois conforme se observa até mesmo na defesa da Demandada, o mérito 

foi amplamente debatido, sem que houvesse embaraço para a parte 

adversa. Outrossim, opino também pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 26568290 dos autos. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débito no valor de R$ 93,87 (noventa e três reais e oitenta 

e sete centavos), com data de inclusão em 06/04/2018, relativa ao 

contrato nº. 0320743830, o qual a Requerente afirma desconhecer. 

Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 99949-0339, constando débitos em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Pugnou pela improcedência da ação e pela condenação da Requerente às 

penas de litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, a teor 

do artigo 373, II do CPC. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA 

INADIMPLIDA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO 

ÔNUS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. 

DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos 

morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos 

sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato 

ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos 

ilícitos. 4- Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma 

compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias 

pessoais dos envolvidos. 5- A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 

362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). 

(APELAÇÃO Nº 145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO - Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 

31-07-2018). (grifei) Portanto, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Infere-se que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Reclamante, 

resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela Reclamada e, consequentemente, o dever deste em indenizar pelos 

prejuízos ocasionados à parte contrária. No que concerne à reparação do 

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

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

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não socorre à 

Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. Vislumbra-se 

que a Autora possui inscrições preexistentes aos débitos ora litigados, 

conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 26568290. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Ré 

ao negativar o nome da Reclamante por dívidas inexistentes, o fato de 

possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto na 

Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo qual uniformiza o 

entendimento de que “da anotação irregular em cadastro de proteção de 
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crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que 

concerne ao contrato nº. 0320743830, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência dos débitos discutido nos presentes autos; 

Intime-se o Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-07.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FREITAS DOS SANTOS E SILVA MARTINS BALTIERI 

(REQUERENTE)

EDSON MARTINS BALTIERI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002009-07.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EDSON MARTINS BALTIERI e 

ANA MARIA FREITAS DOS SANTOS E SILVA MARTINS BALTIERI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES - EXCLUSÃO DO POLO 

PASSIVO DAS CORRÉS JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A Inicialmente 

afasto as preliminares arguidas pelas Reclamadas no que concerne à 

exclusão do polo passivo e ilegitimidade passiva das corrés, uma vez que, 

por serem as intermediadoras da transação, integram a cadeia de 

fornecedores e, assim, possuem responsabilidade solidária perante o 

consumidor, conforme disciplina o artigo 7º, parágrafo único e artigo 14, 

ambos do Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 

- AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE TURÍSTICO - 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) 

- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO 

(AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é instituto 

ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação 

e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar 

ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido 

em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus 

sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de 

se reconhecer a responsabilidade solidária da agência da viagens. 2. Não 

há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão cinge-se a revalorar 

juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas 

instâncias ordinárias (sentença e acórdão). 3. "Esta eg. Corte tem 

entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa 

pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos 

serviços que integram o pacote." (REsp nº 888751/BA, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011) 4. Agravo regimental desprovido. 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (grifei) Superadas as 

análises das preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da 

demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Os Reclamantes 

alegam em sua petição inicial que adquiriram um pacote de viagem junto às 

Reclamadas - Maceió - 6 dias/5 noites, data de saída 16/07/2019, data de 

retorno 21/07/2019, no valor total de R$ 7.080,16 (sete mil e oitenta reais e 

dezesseis centavos), dividido em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira no 

valor de R$ 707,98 (setecentos e sete reais e noventa e oito centavos e 

as demais prestações iguais e sucessivas no valor de R$ 708,02 

(setecentos e oito reais e dois centavos) cada. Aduzem que faltando 

menos de um mês para a viajem, foram informados que o voo da empresa 

Avianca foi cancelado, e que lhes foram ofertadas as opções de 

reembolso dos valores pagos, com o consequente cancelamento da 

viajem, ou que poderiam embarcar em outra companhia aérea, porém com 

os custos adicionais a serem suportados pelos Autores. Assim, os 

Requerem afirmam que solicitaram o reembolso dos valores já pagos, 

tendo em vista que já haviam adimplidos 06 (seis) parcelas do contrato, 

contudo, asseveram que a segunda Requerida lhes exigiram que 

preenchessem um formulário denominado “termo de quitação”, 

documentos este que se negaram em assinar e por tal motivo, não houve 

o reembolso dos valores pagos. Deste modo, pugnam pela condenação 

das Reclamadas em reparação por danos materiais, além de indenização 

por danos morais. As Demandadas, por suas vezes, sustentam a 

ausência de responsabilidade das agências de turismos frente a situação 

pela qual a empresa aérea Avianca se encontra, o que caracteriza culpa 

exclusiva de terceiro capaz de afastar a responsabilidade civil das 

Promovidas. Aduzem que não restaram comprovados os danos materiais 

suportados pelos Autores, portanto, inexiste qualquer responsabilidade 

capaz de ensejar a condenação pretendida. De outra banda, os Autores 

impugnam os argumentos das Reclamadas, pugnando ainda pela 

restituição na integralidade dos valores pagos, apresentando, para tanto, 

os comprovantes de pagamento na inicial. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

Reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Ainda que os eventos narrados tenham 

ocorrido por fatos alheios à vontade das Demandadas, não se tem aqui a 

caracterização da excludente de responsabilidade, pois a causa de pedir 

não reside apenas na informação errônea prestada pelas Rés, mas em 

absoluta insegurança do serviço prestado, já que deixaram de cumprir 

com a expectativa buscada pelos consumidores a partir das informações 

que lhes foram apresentadas acerca da disponibilidade do voo por 

determinado valor para as datas pretendidas, uma vez que sequer 

proporcionaram a solução do problema buscando reacomodar os autores 

em novo voo pelo mesmo preço contratado, o que malfere a culpa 

exclusiva de terceiro. Deste modo, os argumentos vertidos na defesa não 

afastam a conclusão acima delineada, eis que a documentação juntada 

com a inicial demonstra que, mesmo após a confirmação do itinerário de 

viagem no momento da compra, houve o cancelamento do voo sem que as 

Rés apresentassem nova solução aos Autores. Com efeito, as Requeridas 

limitam-se a sustentar a exclusão de suas responsabilidades, alegando 

que as informações sobre voos fazem parte da dinâmica exclusiva da 

companhia aérea. Todavia, o serviço fornecido veicula essas 

informações, as quais são colocadas à disposição dos consumidores. A 

impossibilidade das Rés de conferirem a veracidade das informações 

apresentadas por seus anunciantes perde efeito, eis que a forma da 

atuação das Requeridas para o fomento da suas atividades-fim 

(fornecimento do serviço) encontra-se previsto na cláusula geral de 

responsabilidade pelo risco do empreendimento, logo, respondem também 

por informações errôneas ou não fidedignas em relação às contratações 

que oferta. A situação comporta típica responsabilidade objetiva resultante 

da falha na prestação de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do 

CDC, que prescinde da demonstração de culpa por parte do prestador de 

serviço. In verbis: "Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
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serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.". Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Ademais, de acordo com as normas e 

princípios do CDC, o consumidor tem direito ao reembolso dos valores 

pagos no caso de cancelamento de passagem aérea. Assim, frente à 

responsabilidade objetiva das Rés, estas devem responder 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

passageiros, pois relacionados à falha na prestação de serviços, uma vez 

que a situação vivida ultrapassa o mero dessabor cotidiano. Vislumbra-se 

que o contrato pactuado entre as partes correspondia ao valor de R$ 

7.080,16 (sete mil e oitenta reais e dezesseis centavos), onde foram 

pagas 06 (seis parcelas), quais totalizam o montante de R$ 4.248,08 

(quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos), entretanto, 

em razão do cancelamento das passagens e a não comprovação do 

efetivo reembolso por parte das Reclamadas, esta quantia deverá ser 

restituída aos consumidores. Quanto ao pedido de indenização por danos 

morais, embora, geralmente, não seja objeto de indenização 

extrapatrimonial o descumprimento contratual, no caso dos autos restou 

evidenciada a desídia das Rés no atendimento aos clientes. O caso, 

assim, comporta condenação a título punitivo dissuasório, conforme o 

entendimento das Turmas Recursais, pelo desrespeito ao consumidor, 

atendido de forma insatisfatória, fator desencadeador de angústia e 

insegurança. Corroborando: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACOTE TURÍSTICO. 

PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DA VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. PROVA 

DOCUMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

PASSAGEM AÉREA E ALTERAÇÃO DE DATA. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. I. Hipótese na qual a autora adquiriu junto à empresa ré, 

passagens aéreas de ida e volta para Fernando de Noronha ? PE e, após 

realizar a mudança de data da viagem, na mesma ligação, solicitou para 

que não fosse confirmada a troca, sendo informada pela atendente que 

não poderia mais retornar à data anterior, restando tão somente solicitar 

reembolso via telefone. Ocorre que não foi possível entrar em contato com 

a empresa ré a fim de requerer o reembolso, pois sequer era atendida no 

número fornecido para ligação ou respondida nos e-mails- enviados, sem 

que haja, contudo, justificativa por parte da ré da impossibilidade de 

atendimento. Assim, considerando a documentação apresentada pela 

autora (art. 373, inciso I, do CPC), que demonstra a tentativa de contato 

com a empresa ré, justamente para reclamar da impossibilidade do contato 

por meio telefônico e para solicitar o reembolso dos valores, faz jus à 

devolução integral do que pagou, pois requerido dentro do prazo de 

arrependimento de quarenta e oito horas. II. Verificado nos autos a falha 

na prestação do serviço, consistente no cancelamento da das passagens 

aéreas, o que acabou por frustrar a viagem adquirida pela autora, 

acarretando-lhe transtornos que ultrapassam a figura do mero dissabor, 

caracterizado está o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. 

Inteligência do artigo 14 do CDC. III. Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar ?quantum? que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Valor fixado que se revela suficiente 

e condizente com as peculiaridades do caso. APELO DA PARTE RÉ 

DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70076846328, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 10-05-2018). (grifei) IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

CONDENAR solidariamente as Reclamadas a restituírem os Reclamantes 

pelo dano material sofrido, no valor de R$ 4.248,08 (quatro mil duzentos e 

quarenta e oito reais e oito centavos), que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso (Súmula 43 

STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC). 2 - 

CONDENAR solidariamente as Reclamadas a compensarem os 

Reclamantes pelos danos morais sofridos no valor total de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do 

INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) 

e de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 CC). Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com os artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002786-89.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINAURA BELINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO OAB - MT16460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002786-89.2019.8.11.0086 Reclamante: MARINAURA BELINO DE 

OLIVEIRA Reclamado: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e AZUL LINHAS 

AEREAS I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente afasto a preliminar 

aventada pela primeira Demandada, que impugnou o pedido de deferimento 

de justiça gratuita, uma vez que o acesso ao Juizado Especial, em primeiro 

grau de jurisdição, independerá de despesas processuais e o momento 

oportuno para a análise da gratuidade se revela na interposição de 

Recurso Inominado, conforme disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95 

Igualmente, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva, também 

arguida pela primeira Reclamada, não merece ser acolhida, considerando 

que incidem no caso concreto as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que se enquadra a Autora na condição de 

consumidora e a Requerida, na condição de fornecedora, diante do que 

dispõem os artigos 2º e 3º, caput e § 2º, do referido Código, eis que 

restou demonstrada a existência de relação de consumo entre as partes, 

conforme documentos juntados pela Reclamante. Da mesma forma, 

também de acordo com o referido Códex, todos aqueles que fazem parte 

da cadeia de fornecedores respondem solidariamente perante os 

consumidores por danos causados a esses. Com isso, a Ré também é 

parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Por 

derradeiro, a primeira Promovida levanta preliminar alegando de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Superadas as análises das preliminares aventadas, passo à apreciação 

do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

Autora alega em sua peça inaugural que adquiriu, através do site da 

primeira Promovida, passagens aéreas da segunda Reclamada para os 

trechos Cuiabá/São Paulo/Boa Vista e Boa Vista/São Paulo/Cuiabá, com 

ida prevista para o dia 12/07/2019 e volta para o dia 05/08/2019 

(localizador Y7TMGR), no valor total de R$ 1.676,50 (um mil seiscentos e 

setenta e seis reais e cinquenta centavos). Informa que por motivos de 

saúde do seu filho precisou cancelar a viagem em família, oportunidade em 

que entrou em contato com a primeira Ré no dia 10/07/2019, a fim de 

solicitar o adiamento dos bilhetes, contudo, não obteve êxito na 

transferência das datas. Assim, posteriormente requereu o reembolso dos 

valores pagos, entretanto, sua solicitação novamente não foi atendida. 

Aduz que apesar do requerimento de cancelamento não houve nenhum 

estorno dos débitos. Deste modo, requer a restituição dos valores 

dispendidos com as passagens aéreas não usufruídas, além de 

indenização por danos morais. A primeira Requerida, em sua defesa, 

sustenta que a empresa atua somente na reserva das passagens 

adquiridas, não podendo ser responsabilizada por procedimentos além da 

sua competência de atuação. Por fim, assevera acerca da inexistência de 

danos à parte autora, requerendo a improcedência da ação. Em 

contrapartida, a segunda Reclamada alega que após o contato da 

Reclamante solicitando o cancelamento da reserva em razão de problemas 

de saúde, procedeu com o cancelamento das passagens, contudo, em 
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virtude de o filho da Autora não apresentar moléstia infecto contagiosa, 

não há a possibilidade de cancelamento com isenção de multas e taxas. 

Ademais, discorreu sobre a inexistência de danos morais, e, por fim, 

requer a improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as 

Reclamadas estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do 

que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus 

da prova, elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Conforme comprovam os documentos 

acostados aos autos, a Requerente efetuou a compra de passagens 

aéreas, pelo valor total de R$ R$ 1.676,50 (um mil seiscentos e setenta e 

seis reais e cinquenta centavos), com data de embarque prevista para o 

dia 12/07/2019, tendo solicitado o cancelamento da passagem em 

10/07/2019, entretanto, não lhe foi restituído o montante pago pelos 

bilhetes adquiridos, tampouco realizado o adiamento da viajem, como 

solicitado. Denota-se, portanto, que as Reclamadas detiveram 100% (cem 

por cento) do valor das passagens, mostrando-se a referida retenção 

como abusiva. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

constata-se que o cancelamento das passagens ocorreu por motivo de 

doença do filho da Autora, qual encontrava-se hospitalizado, conforme a 

juntada dos laudos médicos (Id. 26259614, 26259616 e 26259617), que 

justificam o cancelamento. Em se tratando de desistência levada a cabo 

pelo adquirente da passagem, é lícita a retenção de percentual do valor, já 

que a prestadora do serviço não deu causa à desistência. Entretanto, o 

pedido de cancelamento da viagem com um período razoável de 

antecedência da data do embarque e motivada por problemas de saúde, 

permite que a empresa novamente coloque à venda os lugares no voo, 

inexistindo nos autos prova de que a empresa tenha suportado prejuízos 

com a desistência a ponto de justificar retenção de forma integral da 

quantia paga pela consumidora. Vale frisar, que apesar de ser admitida a 

cobrança de multa para o caso de desistência de viagem pelo consumidor, 

o valor não pode ser exorbitante, sob pena de violar o artigo 51, inciso IV, 

do CDC. Por outro lado, o artigo 740, § 3º do Código Civil estabelece o teto 

de 5% (cinco por cento) para a cobrança a título de multa compensatória, 

o que deve ser atendido no caso em tela, mormente porque o motivo que 

levou a Reclamante a cancelar as passagens aéreas diz respeito a saúde 

do seu filho, ainda de tenra idade. Deste modo, ante as peculiaridades do 

caso concreto, entendo ser abusiva cláusula contratual, e em 

consequência limito a multa a 5% (cinco por cento) do valor pago 

efetivamente pelas passagens aéreas, em razão do cancelamento da 

viagem, conforme autoriza o artigo 413 do Código Civil, que disciplina nos 

seguintes termos: Art. 413. A penalidade deve ser reduzida 

equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em 

parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, 

tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Assim, deveria as 

empresas procederem à devolução do valor de R$ 1.592,67 (um mil 

quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em 

dinheiro, entretanto, vislumbra-se que as Reclamada não assim 

procederam. Deste modo o montante informado deverá ser restituído à 

Autora. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora, 

geralmente, não seja objeto de indenização extrapatrimonial o 

descumprimento contratual, no caso dos autos restou evidenciada a 

desídia das Ré no atendimento à cliente. O caso, assim, comporta 

condenação a título punitivo dissuasório, conforme o entendimento 

jurisprudencial, pelo desrespeito à consumidora que fora atendida de 

forma insatisfatória, fator desencadeador de angústia e insegurança. 

Ainda, tem-se relevante a conduta abusiva das Reclamadas. 

Corroborando: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

AÉREAS – CANCELAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – RECONHECIMENTO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS – DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – 

MANUTENÇÃO - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA 

CONFIRMADA. - Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 

00044451520118260604 SP 0004445-15.2011.8.26.0604, Relator: Edgard 

Rosa, Data de Julgamento: 12/12/2016, 27ª Câmara Extraordinária de 

Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2016). (grifei). IV - MÉRITO Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para: 1 - 

CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem à Reclamante o 

valor de R$ 1.592,67 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta 

e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. 2 - CONDENAR as 

Reclamadas solidariamente a compensarem a Reclamante pelos danos 

morais sofridos no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos 

de correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONATA AVELAR MORCH (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-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))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010418-18.2017.8.11.0086 

INTERESSADO: JONATA AVELAR MORCH REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a 

notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 29099787), opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

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

providências. Nova Mutum/MT, 2 de março de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133333 Nr: 4415-18.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernando Vortmann Fabrin, Gentil Elias 

de Souza, Claudionor Souza Silva, Gilson Alexandre de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Caroline Aparecida 

Souza Pereira - OAB:MT 23.951, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 
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Jonas Mendes Barravieira - OAB:MT 13.116, Jose Samuel de 

Souza Sampaio - OAB:MT 24.487, Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562, 

Moacir Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Vanessa Souza de Oliveira - 

OAB:MT

 CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, entrei em contato com o servidor da 1ª Vara de 

Botucatu/SP, que informou que não foi possível recuperar a mídia 

contendo a oitiva da vítima, que apresentou problemas técnicos (autos de 

cód. 9360-52.2019.8.26.0079), de modo que foi necessária a 

redesignação do ato, que restou aprazado para o dia 09/03/2020, e que 

enviaria a confirmação da data para o e-mail da Terceira Vara até amanhã.

É o que tinha para certificar.

Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Mariana Gonçalves de Freitas

 Assessora de Gabinete

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136525 Nr: 517-60.2020.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HUGO CESAR FREITAS FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA MORAES 

- OAB:23431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sem ad - OAB:

 Vistos.

Vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao pedido de 

restituição de bens apreendidos.

 Após, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 101403 Nr: 1069-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Messias Candido Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

O pedido de redesignação formulado pela defesa não comporta 

deferimento. Havendo testemunhas que residem nesta comarca 

obviamente que a audiência de instrução não pode ser deprecada ao 

Juízo de domicílio do réu. No máximo, é possível deferir que o seu 

interrogatório seja deprecado ao Juízo de seu domicílio.

 Destarte, tenho que a ausência do advogado constituído pelo réu deve 

ser considerada injustificada, razão pela qual, nos termos do art. 265 e 

seus parágrafos, do CPP, que impõe que, caso o advogado constituído 

não se faça presente ao ato sem apresentar justificativa plausível, o ato 

não será redesignado, e sim nomeado defensor dativo, a ser custeado 

pelo próprio réu (art. 263, CPP), nomeio apenas para o ato o advogado, Dr. 

João Vicente Nunes Leal, e arbitro honorários em favor do FUNADEP a 

serem suportados pelo acusado, no valor de meia URH.

Em que pese não justificada a ausência do denunciado, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de sua defesa, em nome do princípio da ampla 

defesa, e determino a expedição de carta precatória à Comarca de 

Neópolis/SE para o seu interrogatório.

Designo o dia 18 de maio de 2020, às 17:45 horas, para o oitiva dos 

policias militares Wagner e Costa e Silva e Anderson Nascimento Santana.

 Requisitem-se os militares.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45368 Nr: 826-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito os 

"memoriais finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 136734 Nr: 650-05.2020.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Augustinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo o dia 18 de maio de 2020 às 14h15min para a inquirição da 

testemunha.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92910 Nr: 1803-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que se manifeste na fase do art. 

422 do CPP, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000213-72.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO RICALDES DE LIMA OAB - MT14389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CESAR TOLOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000213-72.2020.8.11.0012. 

EXEQUENTE: M. F. MARCILIO VICENTE - ME EXECUTADO: ROGERIO 

CESAR TOLOTTI Vistos. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por MF MARCILIO VINCENTE ME, representada por MÁRCIO F. M. 

VICENTE, em face de ROGÉRIO CESAR TOLOTTI e sua companheira 

FLÁVIA REGINA GOLÇALVES DOS REIS. Pois bem. Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

juntar aos autos comprovante de recolhimentos das custas iniciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Cumpre-se. Nova Xavantina - MT, 

02 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000221-49.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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L.M.F da S (REQUERENTE)

SUZANNY SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERNANDO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000221-49.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: SUZANNY SILVA FERREIRA, L.M.F DA S REQUERIDO: 

CLAUDIO FERNANDO BENEDITO DA SILVA Vistos. CUMPRA-SE conforme 

deprecado, servindo a segunda via como mandado. Após, observadas as 

formalidades legais, DEVOLVAM-SE os autos ao Juízo deprecante, com 

as homenagens de estilo e baixas necessárias. Às providências. Nova 

Xavantina - MT, 02 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 2242-20.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ, ARNIR LUNKES GOTZ, 

ELIZABETE LEIGH BRITO GOTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO TOYAMA FALEIRO - 

OAB:19014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 Vistos.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que manifestem-se e requeiram o que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29179 Nr: 3619-41.2008.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ARRUDA DE MOURA 

APOTIA - OAB:11.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O 

FEITO COM EXAME DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, 

ambos do Código de Processo Civil.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte exequente nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os 

benefícios da gratuidade da justiça, que, em caso positivo, suspenderá a 

cobrança em 05 (cinco) anos ou até que a parte não faça mais jus ao 

benefício.

Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000183-37.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

E. L. P. OAB - 073.516.531-94 (REPRESENTANTE)

ANA CAROLINE MARAIA OAB - MT26672/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000183-37.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: DIANE GONCALVES LEONIDAS REPRESENTANTE: E. L. P. 

REQUERIDO: ELITON DIAS PADILHA Vistos. Trata-se de Ação Cautelar de 

Separação de Corpos C/C Guarda Unilateral e Alimentos Provisórios 

Antecedentes, formulado por DIANE GONÇALVES LEONIDAS PADILHA e 

sua filha menor impúbere EDUARDA LEONIDAS PADILHA em face de 

ELITON DIAS PADILHA, todos devidamente qualificados nos autos. Em id. 

29715954, a autora informa que ela e a menor mudaram-se para a 

Comarca de Campo Verde – MT, requerendo a remessa dos autos para 

aquele Juízo em razão da alteração da competência para o local onde 

reside a menor. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos, diante dos documentos acostados aos ids. 

29715956 e 29715959, pode-se depreender, claramente, que a menor se 

encontra residindo Comarca de Campo Verde – MT. Assim, este juízo é 

incompetente para julgamento desta ação. Sobre a competência para 

apreciar o pedido dispõe a Lei nº 8.069/90: Art. 147. A competência será 

determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde 

se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. 

Assim decidiu o nosso e. TJMT: AÇÃO COMINATORIA – MEDIDA DE 

PROTEÇÃO – MENOR – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O 

FEITO – DOMÍCILIO DO DETENTOR DA GUARDA – ART. 147, I, ECA – 

SÚMULA 383/STJ - AGRAVO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ, ao 

ser chamada a graduar a aplicação subsidiária do art. 87, do CPC frente a 

incidência do art. 147, I e II, do ECA, manifestou-se no sentido que deve 

prevalecer a regra especial em face da geral, sempre guardadas as 

peculiaridades de cada processo.A competência para processar e julgar a 

ação cominatória de medida de proteção ao menor, objetivando a 

suspensão do poder familiar, é do foro do domicílio do atual detentor da 

guarda. Inteligência do art. 147 do ECA e da Súmula n. 383 do STJ. (N.U 

0182516-83.2015.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, 

Publicado no DJE 03/06/2016) No caso em tela, pudemos constatar que a 

responsável legal fática da menor é a autora desta ação, tendo em vista 

que detém a guarda de fato do menor. Além disso, conforme se extrai dos 

documentos supracitados (declaração de endereço e da escola), a infante 

encontra-se com a autora na Comarca de Campo Verde – MT. Em resumo, 

a competência é definida de acordo com o domicílio do genitor, da genitora 

ou do responsável legal (tutor, guardião, responsável pela entidade 

abrigadora), em consonância com o art. 36 do CC (“os incapazes têm por 

domicílio o dos representantes”); ou, como demonstrado pelo art. 147, da 

Lei n. 8.069/89, pelo lugar onde o menor reside. No caso, tanto a atual 

guardiã fática, bem como a criança são residentes e domiciliados na 

Comarca de Campo Verde - MT, local onde deve tramitar este feito. Posto 

isso, ACOLHO o pedido de declínio de competência de id. 29715954, e 

determino o REMESSA DOS AUTOS à uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Campo Verde – MT, ante a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA para 

processar e julgar o presente, bem como os autos de nº 

1000180-82.2020.8.11.0012 por todos os motivos aqui expostos. 

Traslade-se cópia desta decisão aos autos apensos (nº 

1000180-82.2020.8.11.0012). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Nova Xavantina – MT, 02 de março 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-29.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA CONCEICAO SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT2895/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEREIRA MACHADO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000190-29.2020.8.11.0012. 
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AUTOR(A): JULIANA DA CONCEICAO SALVADOR REU: ANTONIO 

PEREIRA MACHADO Vistos. Cuida-se de Ação de Reconhecimento de 

União Estável C/C. sua Dissolução e Partilha De Bens, Verbas Alimentares, 

Dano Moral Antecipação De Tutela ajuizada por JULIANA DA CONCEIÇÃO 

SALVADOR em face de ANTONIO PEREIRA MACHADO, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. Pois bem. Inicialmente, ressalto que é 

de elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No 

caso dos autos, nota-se que a autora se limitou a apresentar mera 

declaração de hipossuficiência, não havendo indícios, pois, da alegada 

miserabilidade. Assim, antes de indeferir de plano o pedido de gratuidade 

judiciária, em atenção ao princípio da razoabilidade, é imprescindível aos 

autos que o autor traga documentos que atestem sua situação de 

hipossuficiência, tais como Declaração de Imposto de Renda, Holerite, de 

forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento. Deste modo é a jurisprudência de nosso e. 

TJMT: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO 

SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO.1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.2 - Para obter o 

benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em 

condições de pagar as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, mas demonstrar a necessidade do benefício para a 

concessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.3- 

Na espécie, a Agravante acostou apenas as declarações de insuficiência 

de recursos financeiros e de renda familiar, que não têm o condão de 

comprovar a hipossuficiência, em razão da sua presunção relativa.” (N.U 

1002457-49.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018). Deste modo, em 

conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos termos 

do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias para emendar à inicial, comprovando a miserabilidade alegada ou 

recolher as custas e taxas de distribuição devidas, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina - MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000223-19.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.F da S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANNY SILVA FERREIRA OAB - 027.553.651-37 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERNANDO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000223-19.2020.8.11.0012. 

REPRESENTANTE: SUZANNY SILVA FERREIRA REQUERENTE: L.M.F DA S 

REQUERIDO: CLAUDIO FERNANDO BENEDITO DA SILVA Vistos. 

Considerando que a presente carta precatória restou distribuída em 

duplicidade, sendo esta cópia da distribuída sob o n.º 

1000221-49.2020.8.11.0012, DETERMINO o cancelamento da distribuição 

desta missiva, com as cautelas de praxe. Às providências. Nova 

Xavantina - MT, 02 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000375-04.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000375-04.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: EDSON MACHADO REQUERIDO: ILHAS DO LAGO 

INCORPORACAO SPE - LTDA Vistos. Acolho a Emenda à Inicial de id. 

29166325, retificando o valor da causa para R$ 40.982,50 (quarenta mil 

novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). No mais, 

considerando que já houve o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita 

já foi indeferido em id. 29084684, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimentos 

das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

conclusos para análise e deliberação. Cumpre-se. Nova Xavantina - MT, 

02 de março de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-48.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TOMAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1000234-48.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:JOSE TOMAS DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO, PAULA NUNES DE OLIVEIRA, PRISCILA MACHADO POLO 

PASSIVO: LUIZ ANTONIO DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 28/04/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (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))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT19194-A, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 

03/09/2019 às 14h40min, devendo comunicar e comparecer acompanhado 

de seu(ua) cliente independentemente de intimação, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 
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condenação ao pagamento das custas processuais.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000971-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDI DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-10.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RISSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTERO DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001398-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO CARLOS FUGANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAYONARA DESIRE FUGANTI BEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO PATRICIO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para 

impugnar os Embargos de Declaração, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000444-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000444-37.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: SILVANI DIAS MACHADO REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Diante da necessidade de 

readequação da pauta de julgamento, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 13/05/2020, às 12h20m. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000443-52.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000443-52.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA MARQUES REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de julgamento, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 13/05/2020, às 12h00m. Intimem-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000448-74.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: SEBASTIAO FRANCISCO PERES REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de julgamento, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 13/05/2020, às 12h40m. Intimem-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000370-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MENDES - ME (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para que proceda, COM URGÊNCIA, a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, tendo em vista que a 

guia fora recolhida com endereço de Paranatinga-MT e a Petição Inicial 

consta o endereço da parte requerida em Gaúcha do Norte-MT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000826-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000826-30.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DALVA MARIA DE SOUZA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de julgamento, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 13/05/2020, às 13h00m. Intimem-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDA DA ROSA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO Processo: 1000832-37.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CARMINDA DA ROSA GUIMARAES REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Diante da 

necessidade de readequação da pauta de julgamento, redesigno a 

audiência de instrução para o dia 13/05/2020, às 13h20m. Intimem-se. 

Cumpra-se. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000753-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

memória de cálculo discriminada e atualizada do valor pretendido. 

Paranatinga, 02 de março de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000111-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANA CAMARGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CASTELANI NETO OAB - MS5529 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca da Sentença de ID nº 23467539.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001201-31.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS ADAMO DE CARVALHO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado ou ofereça os meios para o cumprimento. 

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 1427-58.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos em regime de exceção.

Considerando a necessidade de instrução do feito, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Na 

mesma oportunidade, deverá o autor se manifestar quanto ao laudo de 

fl.27.

 Assinale-se que, como a autora foi assistida pela DPE e qu enão mais 

atua na comarca, DETERMINO que a Secretaria de Vara nomeie dativo, 

fixando 02 (duas) URHS para atuar em defesa daquela.

Após, CONCLUSOS, eis que o MPE já se manifestou às fls.29/30.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 69420 Nr: 1427-58.2016.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos em regime de exceção.

CUMPRA-SE o remanescente da decisão de fl.36.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 2079-17.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Monalisa C. dos Santos dos Anjos - 

ME, Angelica Monalissa Cesar dos Santos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 
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Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a impenhorabilidade dos valores que fora bloqueados às fls. 

57/58 e em consonância com a petição do exequente as fls.62 determino à 

devolução a parte executada dos valores penhorados (fls.57/58) na conta 

indicada às fls.63.

Expeça-se o necessário.

Com o cumprimento da determinação, intime-se a parte exequente para em 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86762 Nr: 815-52.2018.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61711 Nr: 1317-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catharina Colasuonno Piccioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B, Farouk Naufal - OAB:2371/MT, Paulo Emendabili Souza 

Barros De Carvalhosa - OAB:146.868/SP, Tarcizio Carlos Siqueira 

de Camargo - OAB:27235

 Código n. 61711.

Vistos.

Cumpra-se o determinado à fl. 546.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 980 Nr: 1339-84.1997.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Centro America Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Martins da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, Julio Tardin - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Código n. 980.

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA- TITULO 

EXTRAJUDICIAL proposta por DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA, 

em face de ROMILDO MARTINS DA SILVA & CIA LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 235, embora a parte autora devidamente intimada, não se manifestou 

nos autos.

À fls. 237/238, foi emitido carta de intimação e foi informado via Ar que a 

parte autora não fora encontrada.

À fl. 241, foi afixado edital de intimação da parte autora no átrio do Fórum.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente deixou de promover 

atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente 

deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, 

configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais se houverem, pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75832 Nr: 278-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Alcantara de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665/MT

 Código n. 75832.

 Vistos.

Defiro os pedidos formulados na cota ministerial de fls. 372/372-v.

Intime-se o requerido para, em 15 dias, juntar aos autos o citado laudo 

pericial.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78094 Nr: 1314-70.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Intime-se as partes do retorno dos autos.

Nada sendo requerido, em 05 (cinco), arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 2043-96.2017.811.0044

 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 John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, Cicarelli & Passold Advogados - OAB:918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgencio de Lima 

Junior - OAB:11785/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido a fim de se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 129/131, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 4633-46.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Rodrigues Dias Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Código n. 84968.

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo de fl. 288.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86338 Nr: 581-70.2018.811.0044

 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): Crema Terceirizações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, onde o requerente foi 

intimado reiteradas vezes para dar prosseguimento ao feito, como se 

verifica das fls. 42, 44 e fls. 46-47.

 Inclusive com advertência de extinção do feito caso se mantivesse silente 

(fl. 45), todavia, transcorreu o prazo assinalado sem manifestação, como 

se observa da certidão de fl. 48.

 Está mais do que evidente que a parte exequente não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, eis que, por desídia, abandonou os 

autos quando devidamente intimada pela primeira vez em 18/02/2019 (fl. 

42).

Devidamente intimada, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento 

ao feito, a parte autora quedou-se inerte, caracterizando o abandono de 

causa, o que reflete na extinção do processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os procedimentos 

de praxe.

 Custas processuais se houverem, pela parte requerente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54198 Nr: 327-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado a ser cumprido ou ofereça os 

meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14476 Nr: 868-87.2005.811.0044

 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: Devora Ghensev Barberan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Dias Ferreira, Iolanda Lopes Ferreira, 

Pedro Rodrigues dos Santos, Leide Pontes da Silva, Rubens Domingos 

Parreira, Rosa Helena de Farias, Carlos Antônio de Souza, Maria de Fátima 

dos Santos Parreira, Oscar Ferreira Neto, Wilson Apolinário de Souza, 

Ronaldo Honori de Rezende, Airton Loureiro Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT, Rubens 

Ramão Apolinário de Sousa - OAB:8952/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ada Amaral da Silva - 

OAB:8.007/B-MS, Antônio João Pereira Figueiró - OAB:1805/A/MS, 

Oswaldo Marques da Silva - OAB:8562-B/MS, Rubens Ramão 

Apolinário de Sousa - OAB:8952/MS

 Código n. 14476.

Vistos.

Considerando que o prazo solicitado na petição de fls. 415/416 já 

transcorreu, determino que se intime a parte autora para, no prazo de 10 

dias, acostar aos autos mapas com as coordenadas UTM do imóvel 

usucapiendo e memorial descritivo.

Com a juntada, remetam-se os autos à Procuradoria da União do Estado de 

Mato Grosso.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 14 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54436 Nr: 535-23.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervasio da Silva Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela execquente, HOMOLOGO os cálculos de fls. retro e, 

por corolário, DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno 
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valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do 

CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78657 Nr: 1587-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irany Vasconcelos Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela execquente, HOMOLOGO os cálculos de fls. retro e, 

por corolário, DETERMINO sejam expedidas as requisições de pequeno 

valor (RPV) ou precatórios judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT, e observando as determinações da Resolução nº 168/2011 do 

CJF, instruindo-o com os documentos necessários.

Com o pagamento, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 397-56.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18109/O, Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Código n. 54285.

 Vistos.

Considerando a possibilidade das partes transigirem amigavelmente, 

determino a remessa deste feito ao CEJUSC desta comarca para 

agendamento da audiência.

Intime-se.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82937 Nr: 3751-84.2017.811.0044

 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: Associação de Proprietarios de Caminhões de 

Primavera do Leste-APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:13385/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Vazel Bispo da 

Silva - OAB:24606/O

 Vistos, etc.

Intime-se as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem acerca do 

cálculo de fls.114.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16823 Nr: 905-80.2006.811.0044

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Luciana Rosa Gomes - OAB:7848-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de penhora e avaliação ou ofereça os 

meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada 

através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - 

Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante 

de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52050 Nr: 1245-77.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unio Armazens Gerais Comércio e 

Representações, Marlon Cristiano Buss, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte Exequente 

Iresolve para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta 

precatória de citação dos requeridos, a ser expedida para Comarca de 

Cuiabá-MT, Nova Mutum-MT, e Primavera do Leste-MT, para o requerido 

Adir; a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT e Nova Mutum-MT para o 

requerido Marlon; bem como trazendo aos autos o comprovante original de 

pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1 da CNGC. O pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento deve ser realizado na 

Comarca a que se destina a citação, para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000286-45.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RILDO DA SILVA PASSOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar o principal e seus acessórios ou nomear bens à penhora (art. 8º da 

Lei 6.830/80). Não havendo pagamento, nem oferecimento dos bens à 

penhora, PROCEDA-SE o arresto dos bens do devedor, tantos quantos 

bastem para garantir a Execução (art. 7º da Lei 6.830/80). Havendo 

penhora ou arresto, PROCEDA-SE o registro independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 

14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Garantido o Juízo, poderá a parte executada oferecer embargos, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Para o caso de 

pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, FIXO os honorários em 

10% sobre o valor da conta final. Decorrido o referido prazo, os 

honorários serão arbitrados na forma do disposto no art. 20, §4°, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março 

de 2020 Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000261-32.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. R. (AUTOR(A))

A. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

TAYSA ALVES RIBEIRO OAB - 056.385.311-57 (REPRESENTANTE)

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de ação previdenciária para concessão de pensão por 

morte de antecipação de tutela ajuizada por A. A. R. e A. A. R, ambos 

representados por sua genitora, Sra. Taysa Alves Ribeiro em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, já qualificados 

nos autos. Sustentam os requerentes, que são filhos do Sr. º ANTONIO 

FABIO BEZERRA ROCHETE, trabalhador rural que sempre tirou o sustento 

do lar com o penoso trabalho do campo e veio a óbito no dia 18/03/2019. 

Ademais, sustentam que após o falecimento do pai, requereram o direito 

de pensão por morte, pedido este negado pela autarquia ré. Pois bem. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do novo Código 

de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos não se 

admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a 

remessa dos autos de forma eletrônica, consoante preceitua o art. 183, § 

1º, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 

e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000266-54.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIN MAIA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o 

réu, mediante a remessa dos autos de forma eletrônica, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001304-38.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY PIOVEZAN RODRIGUES DE MOURA OAB - MT24327/O 

(ADVOGADO(A))

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Certifique a secretaria o decurso de prazo de citação da parte 

requerida. Sendo a ação contestada, intime-se a parte autora para 

impugna-la. Impugnada a ação ou sendo a requerida revel, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

legal. Por fim, venha-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000884-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ARI FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Ante a emenda e o aditamento a inicial RECEBO-A, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais. Prosseguindo, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do art. 334, do Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do art. 212, § 2º, do CPC, e com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no art. 335, do CPC. Havendo desinteresse 

do réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência a contar da data da audiência (CPC, § 5º, art. 334). Ainda, 

INTIME-SE o requerente, por intermédio de seu advogado. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000583-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE SERINGUEIROS DE GAUCHA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Defiro o pedido formulado pela parte autora, eis que o equivoco 

tratou-se de mero erro material, já que na CDA consta o nome correto, 

qual seja Associação dos Seringueiros de Gaúcha do Norte. Deste modo, 

cumpra-se a secretaria o despacho retro com a devida observância a 

retificação do polo passivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000243-11.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DENNYS PRADO DA ROCHA VIEIRA (REQUERENTE)

JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

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

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000269-09.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DINIZ CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000290-82.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHENIF DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - PA26712 (ADVOGADO(A))

WALDIZA VIANA TEIXEIRA OAB - PA019799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. Z. DE P. SILVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000296-89.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA ROCHA GOBBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SINSKI (REQUERIDO)

PEDRO ANTONIO COSMO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GEMA SINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000314-13.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER LIMA GOMES DAS NEVES OAB - DF58535 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. Z. DE P. SILVEIRA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0003381-24.2010.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ JORGE THEMER OAB - SP94253-D (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO 

VERDE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000310-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luiz Carindo de Sousa (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de ação de divórcio direto litigioso ajuizada por MARIA 

SANDRA COSTA DE SOUSA em face de LUIZ CLARINDO DE SOUSA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. De início, PROCESSE-SE EM 

SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme recomenda o artigo 189, inciso II, do 

Código de Processo Civil. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao 

pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV 

assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se 

que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi colacionada aos autos 

declaração de hipossuficiência, além de que o requerente está sendo 

patrocinado por advogado dativo, indícios hábeis a corroborar a alegada 

miserabilidade. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita. II 

– DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Considerando que o requerido 

encontra-se em local incerto e não sabido deixo de determinar a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

CITE-SE o polo passivo, por edital, para apresentar contestação no prazo 

previsto no artigo 335 do NCPC. Decorrido o prazo sem que o requerido 

compareça os autos, nomeio, desde já, como sua curadora especial, a 

Dra. Bertolina, advogada atuante nesta comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001522-66.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OMERO BELO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64182 Nr: 2433-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz R. Franco - 

OAB:20720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria 001/2019, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos, bens passíveis de penhora do executado, sob pena 

de suspensão da execução na forma do artigo 921, § 2º e seguintes, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4244 Nr: 462-76.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Martins da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca das informações 

de fls. 214/226.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 89047 Nr: 2058-31.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângela Maria Pugliese Geraldini, Valduino Geraldini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Lopes Rancin, Rodrigo Cristiano 

Rancin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266, Cláudio Manoel Silva Bega - OAB:38266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54149 Nr: 279-80.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises R Pereira - ME, Moises Rodrigues 

Pereira, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para no prazo de 05 (cinco) dias requerer qualquer 

ato efetivo à constrição de bens que entender de direito, possibilitando a 

retomada do curso processual.Em caso de ausência de manifestação 

determino a remessa dos autos ao arquivo provisório até decurso do 

prazo prescricional ou manifestação da parte, nos termos do art. 921 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.Fabrício 

Sávio da Veiga CarlotaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61568 Nr: 1229-55.2015.811.0044

 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: Silvania das Dores Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do Laudo do Perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65604 Nr: 2956-49.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as parte 

Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o preparo da Carta 

Precatória para Rondonópolis-MT, ante a ausência de pagamento, para 

efetuar a imediata penhora de bens e sua avaliação, conforme previsto no 

artigo 652, § 1 do CPC, conforme determinado na decisão de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75295 Nr: 59-77.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orozina Barboza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78052 Nr: 1277-43.2017.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilson Cardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82173 Nr: 3403-66.2017.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Claudenir Castellani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89047 Nr: 2058-31.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângela Maria Pugliese Geraldini, Valduino Geraldini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Lopes Rancin, Rodrigo Cristiano 

Rancin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:38266, Cláudio Manoel Silva Bega - OAB:38266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122 Nr: 474-27.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Firmino Gomes Barcelos - 

OAB:4770-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16.988/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 83-04.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Benedito Filisbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através 

do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão 

de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 1569-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronalso Donde Polesso, Zilda Toigo Donde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Gabrielli Mello, Clóvis Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, José Ravanello - OAB:3291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT, ALEX ROECE ONASSIS - OAB:17933/O

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição 

de fls. 137/141.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000234-49.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida pelo 

Juízo da Primeira Vara desta Comarca de Paranatinga/MT. O artigo 516 do 

CPC rege que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, 

quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de 

sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá 

optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Deste 

modo, considerando que a competência para dar cumprimento à sentença 

é do juízo que decidiu a causa e considerando que no presente caso foi o 

Juízo da Primeira Vara desta comarca, declino da competência para atuar 

neste feito. Assim, remetam-se os autos ao Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Paranatinga, 02 de março de 2020 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000297-74.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ATAWAKA KUYAIYU AWETI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AYALAHA WANAKUI KAMAYURA (REU)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, PROCESSE-SE em segredo de justiça (NCPC, art. 198, II). Trata-se 

de ação de alimentos ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade 

de substituto processual da menor K. K. A., em face de AYALAHA 

WANAKUI KAMAYURA, todos devidamente qualificados nos autos. I – DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Denota-se que a ação foi aforada pelo 

Ministério Público Estadual, o qual é isento do recolhimento de custas e 

despesas processuais, de maneira que o feito segue sob o pálio da 

gratuidade de justiça em relação aos menores substituídos. II – DOS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Prosseguindo, tendo em vista a prova da 

relação de parentesco (certidões de nascimento), e considerando que 

trata-se de verba de natureza alimentar, com base nos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da 

proporcionalidade e com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68 FIXO os 

alimentos provisórios em favor do menor em 43.06% do salário mínimo 

vigente, atualmente equivalente a R$ 450,00 e 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extras, devendo a quantia ser depositada em juízo, ou em 

que conta bancária, desde que a representante do menor a informe nos 

autos. III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 02 

de março de 2020 Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-02.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA LOPES GALVAO DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Trata-se de pedido de cumprimento de sentença proferida pelo 

Juízo da Primeira Vara desta Comarca de Paranatinga/MT. O artigo 516 do 

CPC rege que: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, 

quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de 

sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá 

optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se 

encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva 

ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a 

remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Deste 

modo, considerando que a competência para dar cumprimento à sentença 

é do juízo que decidiu a causa e considerando que no presente caso foi o 

Juízo da Primeira Vara desta comarca, declino da competência para atuar 

neste feito. Assim, remetam-se os autos ao Juízo da Primeira Vara desta 

Comarca. Intimem-se. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001551-19.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA MARCINIAK FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA BIALAS MARCINIAK (DE CUJUS)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

SENTENÇA VISTO, Trata-se de ação de inventário. Em apertada síntese, 

depois de indeferidos alguns pedidos a parte autora pugnou pela extinção 

e arquivamento do feito. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que 

a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento do feito. 

Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível. Com essas 

considerações, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 

485, incisos VIII, do novo Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000777-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

SENTENÇA VISTO, Trata-se de busca e apreensão proposta pela BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de JOSÉ FRANCISCO 

SOARES, todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a 

apreensão do bem descrito na exordial. Em apertada síntese, a parte 

autora pugnou pela extinção e arquivamento do feito, eis que o executado 

adimpliu administrativamente o débito. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes 

comportam extinção com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito. Destarte, não se mostra arrazoado o 

prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção 

medida cabível. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no que dispõe o artigo 485, incisos VIII, do novo Código de Processo 

Civil. Recolha-se o mandado expedido independentemente de seu 

cumprimento. Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e 

CIRETRAN/DETRAN para que referidos órgãos procedam as baixas nas 

restrições que se encontram em seu nome ou veículo, em razão da 

presente ação, eis que tal providencia não foi adotada nesta ação. Custas 

processuais remanescentes pelo requerente. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000872-19.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1. SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PARANATINGA - MT 

(REQUERIDO)
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CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONADO DA COMARCA DE 

PARANATINGA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

SENTENÇA VISTO, Trata-se de requerimento de alvará judicial. Em 

apertada síntese, depois de indeferidos alguns pedidos a parte autora 

pugnou pela extinção e arquivamento do feito. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes 

comportam extinção com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse 

no prosseguimento do feito. Destarte, não se mostra arrazoado o 

prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção 

medida cabível. Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com 

fulcro no que dispõe o artigo 485, incisos VIII, do novo Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga, 02 de março de 2020 Fabricio Savio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-33.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADELVAN PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente dos termos do r. despacho do ID nº 7976614.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-52.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS OAB - MT6684/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

 

Processo: 8010073-52.2015.8.11.0044 CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte promovente 

para dar andamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010076-36.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que a audiência 

designada para o dia 19/06/2017, foi redesignada para o dia 25/07/2017 

às 12:20horas, em virtude da adequação da pauta. CERTIFICO ainda, que 

o advogado deverá comparecer acompanhado da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HALID MAHMOUD DARWICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e art. 990, § 1º da 

CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

Advogados do(a) REQUERENTE: KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF - 

MT24925/O, KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - MT23335/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Paranatinga Data: 10/09/2019 Hora: 

13:20 , devendo comunicar e comparecer acompanhado de seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010627-50.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZ PAULA DA SILVA OLIVEIRA TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - RJ2255-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010627-50.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: ALAIZ PAULA DA SILVA 

OLIVEIRA TORRES EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos etc. Expeça-se alvará em favor do exequente. Após, venham os 

autos conclusos para extinção. Cumpra-se. PARANATINGA, 2 de março 

de 2020. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-39.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 
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- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para dar andamento no presente feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010680-02.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY POLATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MICHELE ZIMIANI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os(as) 

advogados(as) das partes dos termos do r. despacho do Id nº 8070261.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001412-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DERLAN NETO (REQUERENTE)

ROGERIO DERLAN NETO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA S.A. (REQUERIDO)

ENEIAS GONCALVES MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINA EDUARDA PINATTI OAB - SP421270 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001412-67.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROGERIO DERLAN NETO - ME, 

ROGERIO DERLAN NETO REQUERIDO: MINERVA S.A. TESTEMUNHA: 

ENEIAS GONCALVES MARQUES Vistos etc. Diante da necessidade de 

readequação da pauta de julgamento, redesigno a audiência de instrução 

para o dia 13/05/2020, às 14h30m. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-39.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para dar andamento no presente feito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-39.2011.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

8010361-39.2011.8.11.0044. REQUERENTE: MARIA SOELI DA SILVA 

REQUERIDO: EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Ante o 

alegado no ID. 22200767, digam as partes no prazo legal. Cumpra-se. 

PARANATINGA, 2 de março de 2020. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001233-36.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NEZO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001233-36.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOAO NEZO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Dispensado o relatório, conforme o 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao julgamento do mérito. 

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e 

morais proposta por JOAO NEZO DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO SA, em apertada síntese, afirma o requerente que que foram 

realizados quatro empréstimos em seu nome no valor total de R$ 4.807,01 

(quatro mil oitocentos e sete reais e um centavo). Requer a devolução do 

valor do empréstimo, em dobro, além da condenação da Ré em danos 

morais. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A Reclamada, por sua vez, alega que a cobrança dos 

serviços se deu de forma regular, decorrentes dos serviços por ele 

contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito. 

Junta os seguintes documentos: - Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal 

Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário com a 

digital do reclamante; - Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em 

Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário com a digital do 

reclamante; - RG e CPF da reclamante apresentado na contratação, além 

de outros documentos pessoais. No caso em tela, tratando-se de relação 

de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, vez que não juntou 

instrumento público, documento este necessário para casos de 

contratação de prestação de serviço por pessoa analfabeta, ou que 

estivesse assinada a rogo e subscrito por duas testemunhas nos termos 

do art. 595 do CC, tornando a nulidade do negócio jurídico. Neste sentido: 

?APELAÇÕES CÍVEL ? AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ? 

PRESCRIÇÃO AFASTADA ? CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO 

DESACOMPANHADO DE INSTRUMENTO PÚBLICO ? NULIDADE DO 

NEGÓCIO ? PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ? PRECLUSÃO ? 

COMPENSAÇÃO REJEITADA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA ? 

AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ ? INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

MAJORADA ? VERBA HONORÁRIA ? MAJORADA ? RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO 

DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação 

de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, ficando 

rejeitada a alegação de prescrição em relação às primeiras parcelas do 

suposto financiamento. 2. Constatada a invalidade da contratação firmada 

por analfabeto a rogo, desacompanhado de instrumento público de 

mandato, resta evidente a inexistência de relação contratual entre as 

partes demandantes. [...] (TJ-MS - APL: 08005220320148120031 MS 
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0800522-03.2014.8.12.0031, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 17/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/01/2016)?. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço contratado de 

forma nula, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem 

dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: ?

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ? 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA - AFASTADA ? MÉRITO - CONTRATO FIRMADO POR 

ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595, 

DO CÓDIGO CIVIL ? NULIDADE ? RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO ? VERBA HONORÁRIA ? MANTIDA ? 

RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. 1. "Não há falar em negativa de 

prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie vertente, ?a parte 

teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi 

prestada". "Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que 

a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das 

provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo 

que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 

28/06/2013)". 2. Constatada a invalidade da contratação firmada por 

analfabeto em desacordo com o disposto no art. 595, do Código Civil 

(assinatura a rogo e duas testemunhas), resta evidente a nulidade do 

contrato celebrado entre as partes. 3. Presentes os requisitos que 

autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais, 

quais sejam a conduta lesiva, o dono (in re ipsa) e o nexo de causalidade 

entre eles, dispensada a culpa ou dolo (responsabilidade objetiva ? art. 14, 

CDC, e 927, parágrafo único, do Código Civil), inarredável a condenação 

ao pagamento de indenização. [...]. (TJ-MS - APL: 00016998520118120016 

MS 0001699-85.2011.8.12.0016, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2016)?. Importante mencionar ainda que o autor comprovou ter 

efetuado o pagamento do empréstimo em questão, através de débito em 

conta, conforme documentos acostados a inicial, enquanto a reclamada 

não apresentou qualquer documento que comprovasse a legalidade do 

débito em questão. DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1. 

DECLARAR a inexigibilidade dos quatro empréstimos realizados em nome 

do autor, no valor total de R$ 4.807,01 (quatro mil oitocentos e sete reais e 

um centavo), discutidos no presente processo; 2. DECLARAR a nulidade 

do contrato que originou a negativação discutida neste processo e 

CONDENAR a Reclamada a devolução, de forma simples, do valor de R$ 

4.807,01 (quatro mil oitocentos e sete reais e um centavo), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. 3. CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros legais a partir desta decisão. Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NEZO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001236-88.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOAO NEZO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ORIGINAL S/A Dispensado o relatório, conforme o 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao julgamento do mérito. 

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e 

morais proposta por JOAO NEZO DA SILVA em face de BANCO ORIGINAL 

SA, em apertada síntese, afirma o requerente que foram realizados um 

empréstimo, no valor de R$ 1.209,52 (hum mil duzentos e nove reais e 

cinquenta e dois centavos). Requer a devolução do valor do empréstimo, 

em dobro, além da condenação da Ré em danos morais, bem como a 

inexigibilidade do débito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, por sua vez, alega que a 

cobrança dos serviços se deu de forma regular, decorrentes dos 

serviços por ele contratados e utilizados, inexistindo motivo para se falar 

em ato ilícito. Junta os seguintes documentos: - Cédula de Crédito 

Bancário- Mútuo mediante consignação em folha de pagamento e 

autorização para desconto- INSS, com a digital do reclamante; - 

Comunicado e autorização de serviços gerais e Declaração de endereço 

com a digital do reclamante; - RG e CPF da reclamante apresentado na 

contratação, além de outros documentos pessoais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, vez que não juntou 

instrumento público, documento este necessário para casos de 

contratação de prestação de serviço por pessoa analfabeta, ou que 

estivesse assinada a rogo e subscrito por duas testemunhas nos termos 

do art. 595 do CC, tornando a nulidade do negócio jurídico. Neste sentido: 

?APELAÇÕES CÍVEL ? AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ? 

PRESCRIÇÃO AFASTADA ? CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO 

DESACOMPANHADO DE INSTRUMENTO PÚBLICO ? NULIDADE DO 

NEGÓCIO ? PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ? PRECLUSÃO ? 

COMPENSAÇÃO REJEITADA ? RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA ? 

AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ ? INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? 

MAJORADA ? VERBA HONORÁRIA ? MAJORADA ? RECURSO DO AUTOR 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO 

DESPROVIDO. 1. Verificando-se que o caso em tela retrata típica relação 

de consumo, há que ser aplicado o disposto no art. 27 do CDC, ficando 

rejeitada a alegação de prescrição em relação às primeiras parcelas do 

suposto financiamento. 2. Constatada a invalidade da contratação firmada 

por analfabeto a rogo, desacompanhado de instrumento público de 

mandato, resta evidente a inexistência de relação contratual entre as 

partes demandantes. [...] (TJ-MS - APL: 08005220320148120031 MS 

0800522-03.2014.8.12.0031, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de 

Julgamento: 17/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/01/2016)?. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço 

por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço contratado de 

forma nula, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem 

dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: ?

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ? 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA - AFASTADA ? MÉRITO - CONTRATO FIRMADO POR 

ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595, 
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DO CÓDIGO CIVIL ? NULIDADE ? RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO ? VERBA HONORÁRIA ? MANTIDA ? 

RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. 1. "Não há falar em negativa de 

prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie vertente, ?a parte 

teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi 

prestada". "Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que 

a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das 

provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo 

que tenha havido tal pedido, na inicial (STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 

28/06/2013)". 2. Constatada a invalidade da contratação firmada por 

analfabeto em desacordo com o disposto no art. 595, do Código Civil 

(assinatura a rogo e duas testemunhas), resta evidente a nulidade do 

contrato celebrado entre as partes. 3. Presentes os requisitos que 

autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais, 

quais sejam a conduta lesiva, o dono (in re ipsa) e o nexo de causalidade 

entre eles, dispensada a culpa ou dolo (responsabilidade objetiva ? art. 14, 

CDC, e 927, parágrafo único, do Código Civil), inarredável a condenação 

ao pagamento de indenização. [...]. (TJ-MS - APL: 00016998520118120016 

MS 0001699-85.2011.8.12.0016, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, 

Data de Julgamento: 16/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2016)?. Importante mencionar ainda que o autor comprovou ter 

efetuado o pagamento do empréstimo em questão, através de débito em 

conta, conforme documentos acostados a inicial, enquanto a reclamada 

não apresentou qualquer documento que comprovasse a legalidade do 

débito em questão. DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA a presente ação para: 1. 

DECLARAR a inexigibilidade dos quatro empréstimos realizados em nome 

do autor, no valor total de R$ 1.209,52 (hum mil duzentos e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), discutidos no presente processo; 2. 

DECLARAR a nulidade do contrato que originou a negativação discutida 

neste processo e CONDENAR a Reclamada a devolução, de forma 

simples, do valor de R$ 1.209,52 (hum mil duzentos e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta decisão. 3. 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a 

partir desta decisão. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-50.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIS ULMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001439-50.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MARIA BEATRIS ULMER 

REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115, 

AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Processo Nº: 

1001439-50.2019.8.11.0044 Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por MARIA 

BEATRIS ULMER em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, 

AYMORE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 7.200,00 (sete mil e 

duzentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

25.05.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente 

fraudado e cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento 

processual a parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO 

DIEGO ARAUJO MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles. O contrato juntado pela Ré apresenta graves indícios de 

falsificação e divergência de assinatura com os documentos da parte 

autora. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado 

os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 
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celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 7.200,00 (sete mil 

e duzentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

25.05.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do contrato 

firmado entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-23.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEI CAMPANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001402-23.2019.8.11.0044. REQUERENTE: GISLEI CAMPANHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização por 

danos morais e materiais, promovida por GISLEI CAMPANHA DOS 

SANTOS em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, AYMORE e 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17.09.2019. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente fraudado e 

cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento processual a 

parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles. O contrato 

juntado pela Ré apresenta graves indícios de falsificação e divergência de 

assinatura com os documentos da parte autora. Assim, a ré não fez prova 

de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 484 de 575



sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 8.100,00 (oito mil 

e cem reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 17.09.2019, 

discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do contrato firmado 

entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINA COELHO DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001151-05.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JOVINA COELHO DA 

SILVEIRA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

JOVINA COELHO DA SILVEIRA em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI e AYMORE requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta 

reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 16.06.2019. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente fraudado e 

cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento processual a 

parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles. O contrato 

juntado pela Ré apresenta graves indícios de falsificação e divergência de 

assinatura com os documentos da parte autora. Assim, a ré não fez prova 

de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 
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caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 7.650,00 (sete mil 

seiscentos e cinquenta reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 16.06.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do 

contrato firmado entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO 

a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001153-72.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURDES LOCATELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001153-72.2019.8.11.0044. REQUERENTE: TEREZINHA LOURDES 

LOCATELLI DA SILVA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI 73043540115, AYMORE Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida por TEREZINHA LOURDES LOCATELLI DA SILVA em face de 

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI e AYMORE requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 6.400,00 (seis 

mil e quatrocentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

05.08.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente 

fraudado e cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento 

processual a parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO 

DIEGO ARAUJO MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles. O contrato juntado pela Ré apresenta graves indícios de 

falsificação e divergência de assinatura com os documentos da parte 

autora. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado 

os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 6.400,00 (seis mil 
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e quatrocentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

05.08.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do contrato 

firmado entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO ULMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001437-80.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SELVINO ULMER REQUERIDO: 

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115, AYMORE, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

SELVINO ULMER em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI, 

AYMORE e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 9.500,00 (nove mil e 

quinhentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

29.07.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente 

fraudado e cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento 

processual a parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO 

DIEGO ARAUJO MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles. O contrato juntado pela Ré apresenta graves indícios de 

falsificação e divergência de assinatura com os documentos da parte 

autora. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado 

os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 9.500,00 (nove 

mil e quinhentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

29.07.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do contrato 

firmado entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 
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reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ANDREIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NYLVAN JOSE DA SILVA OAB - MT0017805A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000192-34.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ANDREIA LOPES REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida por ANDREIA LOPES em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade de um débito 

no importe de R$ 209,64 (duzentos e nove reais e sessenta e quatro 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 05.11.2018. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 209, 64 

(duzentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 05.11.2018, discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito
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GILDA OZORIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001731-35.2019.8.11.0044. REQUERENTE: GILDA OZORIO XAVIER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida por GILDA OZORIO XAVIER em face de BANCO BRADESCO 

S.A. requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização e a declaração de inexigibilidade do débito no importe de 

no importe de R$ 1.550,01 (hum mil quinhentos e cinquenta reais e um 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 28/10/2019. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Preliminarmente, anoto que a ré, 

muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido 

de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. Insta 

pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas teriam valor se estivessem 

acompanhada de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Contudo, é de salientar que ao 

examinar o extrato do SPC/Serasa verifico que existe outra negativação 

em nome da parte Reclamante, em data anterior à negativação inserida 

pela reclamada, que não está em discussão nestes autos, motivo para 

afastar qualquer alegação de danos morais. Insta salientar, que não há 

notícias de que o débito foi contestado em juízo. Aplica-se a súmula 385 

do STJ, desse modo, qualquer tese de afastamento da súmula 385 do STJ 

não se sustenta. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplentes (Serasa e SPC) aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual: “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Assim, vê-se que a 

parte autora é devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo de 

indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o 

nexo causal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para considerar inexigível o valor de R$ 1.550,01 (hum mil quinhentos e 

cinquenta reais e um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 28/10/2019, ante a demonstração de fraude excluindo o nome 

da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía 

outro débito aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse 

modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos morais. 

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-42.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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1001155-42.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ADILSON VARGAS 

REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115, 

AYMORE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de 

ação de declaratória de inexistência de débitos com pedido de indenização 

por danos morais e materiais, promovida por ADILSON VARGAS em face 

de ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI e AYMORE requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 6.650,00 (seis 

mil e quatrocentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

26.08.2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente 

fraudado e cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento 

processual a parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO 

DIEGO ARAUJO MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles. O contrato juntado pela Ré apresenta graves indícios de 

falsificação e divergência de assinatura com os documentos da parte 

autora. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado 

os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 6.650,00 (seis mil 

e quatrocentos reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

26.08.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência do contrato 

firmado entre as partes, objeto do débito em questão. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito
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VILMA CAMPANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001157-12.2019.8.11.0044. REQUERENTE: VILMA CAMPANHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por VILMA 

CAMPANHA DOS SANTOS em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI e AYMORE requerendo, em síntese, a condenação da 
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reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta 

reais), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 16.06.2019. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. Junta cópia do contrato supostamente fraudado e 

cópia de boletim de ocorrência. Na fase de saneamento processual a 

parte autora apresentou desistência em face de ROGERIO DIEGO ARAUJO 

MANTOVANI. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles. O contrato 

juntado pela Ré apresenta graves indícios de falsificação e divergência de 

assinatura com os documentos da parte autora. Assim, a ré não fez prova 

de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 5.950,00 (cinco 

mil novecentos e cinquenta reais), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 16.06.2019, discutidos nos autos; RECONHEÇO a inexistência 

do contrato firmado entre as partes, objeto do débito em questão. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito
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Processo Número: 1001733-05.2019.8.11.0044
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GILDA OZORIO XAVIER (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001733-05.2019.8.11.0044. REQUERENTE: GILDA OZORIO XAVIER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais, 

promovida por GILDA OZORIO XAVIER em face de BANCO BRADESCO 

S.A. requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento 

de indenização e a declaração de inexigibilidade do débito no importe de 

no importe de R$ 95,56 (Noventa e cinco reais e cinquenta e seis 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 03/10/2019. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 491 de 575



presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano. Preliminarmente, anoto que a ré, 

muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido 

de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. Insta 

pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas teriam valor se estivessem 

acompanhada de demais documentos probatórios. Os documentos 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) A falta de cautela que facilita a ação de falsários, 

como pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. Contudo, é de salientar que ao 

examinar o extrato do SPC/Serasa verifico que existe outra negativação 

em nome da parte Reclamante, em data anterior à negativação inserida 

pela reclamada, que não está em discussão nestes autos, motivo para 

afastar qualquer alegação de danos morais. Insta salientar, que não há 

notícias de que o débito foi contestado em juízo. Aplica-se a súmula 385 

do STJ, desse modo, qualquer tese de afastamento da súmula 385 do STJ 

não se sustenta. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa Reclamada ao negativar o nome da Reclamante por dívida 

inexistente, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplentes (Serasa e SPC) aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

Reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual: “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Assim, vê-se que a 

parte autora é devedora contumaz, não engendrando qualquer tipo de 

indenização a negativação de seu nome, ainda que se admita irregular, 

quando o crédito já está comprometido por outras restrições, o que retira o 

nexo causal. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para considerar inexigível o valor de R$ 95,56 (Noventa e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 

03/10/2019, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outro débito 

aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta 

afastada a tese relativa à condenação em danos morais. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-20.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA OZORIO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001732-20.2019.8.11.0044. REQUERENTE: GILDA OZORIO XAVIER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência de débitos com pedido de indenização por danos morais e 

materiais, promovida em face de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 66,25 

(sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 29/09/2019. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. As telas sistêmicas teriam força probatória desde que 

acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré não fez prova de que 

a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 
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respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 66,25 (sessenta 

e seis reais e vinte e cinco centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 29/09/2019, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001717-51.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA IKUINABYRON PAUAKA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001717-51.2019.8.11.0044. REQUERENTE: JULIANA IKUINABYRON 

PAUAKA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória 

de inexistência de débitos com pedido de indenização por danos morais e 

materiais, promovida em face de BANCO BRADESCO S.A. requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a 

declaração de inexigibilidade de um débito no importe de R$ 391,22 

(trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 08/01/2016. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. As telas sistêmicas teriam força probatória desde que 

acompanhadas por outros documentos. Assim, a ré não fez prova de que 

a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 
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incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, insta pontuar, que a existência de outros registros 

posteriores em nome da parte não afasta a condenação por dano moral, 

contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme 

entendimento da turma recursal do Estado do Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE TELEFONIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE 

CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES 

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na formalização do 

contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora, e 

constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco 

de dados negativos de crédito, evidente a obrigação indenizatória a título 

de danos morais, que se dá in re ipsa. A existência de outros registros em 

nome do autor, posteriores ao discutido nos autos, não afasta a 

condenação por dano moral. Contudo, tal circunstância deve ser 

sopesada no arbitramento da indenização. (Ap 166411/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 391,22 

(trezentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 08/01/2016, discutido nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intime-se as partes 

através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-11.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON GONCALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000114-11.2017.8.11.0044. REQUERENTE: CLERISTON GONCALVES 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 

DE CAMPO GRANDE LTDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

CLERISTON GONCALVES NASCIMENTO DE OLIVEIRA em face de CENTRO 

DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de dois débitos, no importe de R$ 238,98 (duzentos e 

trinta e oito reais e noventa e oito centavos), cada, ambos inscritos nos 

órgãos de proteção de crédito em 10.03.2016. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 
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não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos dois débitos, no importe de R$ 238,98 

(duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos), cada, ambos 

inscritos nos órgãos de proteção de crédito em 10.03.2016., discutidos 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MORAES FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000332-05.2018.8.11.0044. REQUERENTE: CARLA MORAES FERNANDES 

PEREIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida por 

CARLA MORAES FERNANDES PEREIRA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização e a declaração 

de inexigibilidade de um débito, no importe de R$ 577,63 (quinhentos e 

setenta e sete reais e sessenta e três centavos), inscrito nos órgãos de 

proteção de crédito em 14.03.2017. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 
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resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade de um débito, no importe de R$ 577,63 

(quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), inscrito 

nos órgãos de proteção de crédito em 14.03.2017, discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIENE ORGINA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000362-06.2019.8.11.0044. REQUERENTE: NELCIENE ORGINA MOTA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos materiais e morais proposta por FABIANA GONCALVES BATISTA 

LARA em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, em apertada síntese, afirma o requerente 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, três débitos, no importe de R$ 549,54 

(quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 29.11.2017; R$ 910,53 

(Novecentos e dez reais e cinquenta e três centavos), inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em 29.11.2017; R$ 543,40 (Quinhentos e quarenta 

e três reais e quarenta centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em 29.11.2017, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de CESSÃO DE CRÉDITOS PELA NATURA COSMÉTICOS, sendo 

que a parte reclamada acosta os seguintes documentos: - Certidão de 

Cessão de Créditos; - Ficha cadastral em nome da parte autora, assinada; 

- Notas fiscais, em nome da parte autora, assinada; - Documentos 

pessoais: comprovante de endereço, RG, CPF, apresentados na 

contratação. A empresa acosta documentos que comprovam que a parte 

adquiriu produtos cosméticos. A empresa comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento 

das cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 
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dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não havendo requerimento 

para cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-69.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DE FATIMA VERDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ALVES OAB - SP402497 (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA OAB - SP402281 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000416-69.2019.8.11.0044. REQUERENTE: IARA DE FATIMA VERDI - ME 

REQUERIDO: C&S BRASIL PUBLICIDADE LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

c/c TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS movida 

por IARA DE FATIMA VERDI-ME em face de C&S Brasil Publicidade. Alega 

que contratou com a Ré os serviços de divulgação gratuitos. Todavia, foi 

surpreendida com a cobrança de um débito de R$1.920,00 (um mil 

novecentos e vinte reais) sob pena de protesto. Diante disso, ingressa 

com a presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização por danos morais. A requerida por seu turno 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de contratação de 

serviços autorização de figuração, sendo que a parte reclamante e 

reclamada acosta os seguintes documentos: - Autorização de Figuração, 

assinado pela parte autora (ID n. 19319537), onde consta: “condição de 

pagamento por edição: valor mensal R$ 400,00 (quatrocentos reais)* 

parcelas 12 - via boleto bancário ” A empresa acosta documentos que 

comprovam que a parte utilizou serviços de autorização de figuração. A 

empresa comprovou a utilização de seus serviços e em contrapartida a 

parte autora não comprova o pagamento das cobranças da empresa. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 

sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto 

no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000344-19.2018.8.11.0044. REQUERENTE: ROSANA OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 
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suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 191,03 (Cento e noventa e um reais e 

três centavos), inscrito nos órgãos de proteção de crédito em 15.09.2016 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 191,03 (Cento e noventa e um reais e três centavos), valor 

que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. 

Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 191,03 (Cento e noventa e um 

reais e três centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 

do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada 

em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE OLIVEIRA DE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000343-34.2018.8.11.0044. REQUERENTE: ADAIANE OLIVEIRA DE 

SAMPAIO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Processo 

nº1000343-34.2018.8.11.0044 Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 
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por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA DATA S/A. Alega a 

parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma 

negativação no importe de R$ 15,01 (Quinze reais e um centavo), inscrito 

nos órgãos de proteção de crédito em 10.01.2015 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 15,01 (Quinze 

reais e um centavo), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos 

autos de quitação. Considerando a validade do débito constatada neste 

Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

condenando a Reclamante ao pagamento no importe de R$ 15,01 (Quinze 

reais e um centavo), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada 

em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000349-41.2018.8.11.0044. REQUERENTE: EDIVALDO RODRIGUES 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa 

reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de documentos 

essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 308,97 (Trezentos e oito reais e noventa e sete centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção de crédito em 29.05.2016 referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 
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cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 

não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 308,97 

(Trezentos e oito reais e noventa e sete centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 308,97 (Trezentos e oito reais e noventa e sete centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000329-50.2018.8.11.0044. REQUERENTE: JUCELIO ALENCAR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa 

reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de documentos 

essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 147,92 (Cento e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), 

inscrito nos órgãos de proteção de crédito em 24.09.2016, referente a 

débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, 

alegou, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no 

mérito, que os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, 

portanto, devido o valor, e acostou aos autos documentação para 

corroborar com suas alegações, pugnando pela improcedência da 
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presente ação, tendo requerido a condenação do autor por litigância de 

má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 

negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 147,92 (Cento e quarenta e sete reais e noventa e dois 

centavos), valor que se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de 

quitação. Considerando a validade do débito constatada neste Juízo, julgo 

procedente o pedido contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, 

com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a 

Reclamante ao pagamento no importe de R$ 147,92 (Cento e quarenta e 

sete reais e noventa e dois centavos), desde o vencimento, de acordo 

com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um 

por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do 

Código Civil; Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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. À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001558-11.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ALDENICE ROSA DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 106,79 (Cento e seis reais e setenta e 

nove centavos), inscrito nos órgãos de proteção de crédito em 

29/05/2016, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. 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 
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proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 106,79 (Cento 

e seis reais e setenta e nove centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 106,79 (Cento e seis reais e setenta e nove centavos), desde o 

vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001062-79.2019.8.11.0044. REQUERENTE: LILIANE BORGES REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega 

a parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo 

uma negativação no importe de R$ 100,82 (Cem reais, e oitenta e dois 

centavos), inscrito nos órgãos de proteção de crédito em 11.01.2019, 

referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a ausência de 

documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram contratados 

pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e acostou aos 

autos documentação para corroborar com suas alegações, pugnando pela 

improcedência da presente ação, tendo requerido a condenação do autor 

por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo consistente em 
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negativação indevida a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a reclamada a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Contudo, em que pese a 

alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, 

verifica-se que a requerida juntou faturas e telas sistêmicas indicando o 

pagamento de contas e histórico de contas pendentes, provenientes de 

linha telefônica em nome do autor, comprovando a contratação e utilização 

dos serviços. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a 

existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. 

Necessário ainda destacar que há histórico de pagamento, o que exclui a 

possibilidade de fraude. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato 

constitutivo do seu direito. Neste sentido, o entendimento da Tuma 

Recursal Única do TJMT, senão vejamos: RECURSO INOMINADO 

RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA INSCRIÇÃO EM SERASA 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO 

DE PAGAMENTOS DE FATURAS SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a 

parte Recorrente declara que teve seu nome inscrito indevidamente em 

SERASA, bem como que desconhece qualquer atividade comercial 

estabelecida com a Recorrida. A Recorrida, na contestação, apresentou 

documentos que comprovam pagamentos de faturas, o que afastada a 

tese de eventual ocorrência de fraude. Apesar de se tratar de tela 

sistêmica, entendo que referido documento seja válido, neste caso. A 

impugnação apresentada é genérica e sustenta a inexistência de provas 

da contratação de qualquer serviço. No entanto, entendo que a 

comprovação de pagamentos é prova suficiente para reconhecer a 

existência de relação jurídica válida e a inadimplência do Recorrente, pois 

terceiros imbuídos de má-fé não se importariam em manter a adimplência 

de qualquer serviço fraudado. Entendo que a pretensão do Recorrente 

seja, em verdade, primeiramente desvencilhar-se dos débitos que lhe são 

imputados, e, por conseguinte, eventual indenização, a qual caracterizaria 

o enriquecimento indevido em detrimento da Recorrida, que prestou 

serviços de telefonia sem a contraprestação pecuniária devida. Portanto, 

escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta e 

condenou a Recorrente em litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, 

não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento. 

Abstenho-me da condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

tal condenação já foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo 

permitido pela Lei 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 187695120158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

15/06/2016). Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à 

parte autora comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não 

fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o 

pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor 

da inserção R$ 100,82 (Cem reais, e oitenta e dois centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 100,82 (Cem reais, e oitenta e dois 

centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem 

como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001154-57.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROGERIO DE LIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa reclamada alegou 

a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. A arguição 

não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo probatório trazido é 

suficiente para o julgamento da lide. A consulta ao SCPC juntada pela parte 

autora demonstra a negativação em litígio, bem como outras, o que permitiu 

o cumprimento do princípio do contraditório e da ampla defesa, visto que a 

reclamada se defendeu devidamente. Passo à análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida em face de TELEFÔNICA DATA S/A. Alega a 

parte reclamante que teve o nome negativado pela reclamada, sendo uma 

negativação no importe de R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e 

cinco centavos), inscrito nos órgãos de proteção de crédito em 

11.01.2019, referente a débitos que desconhece. Contudo, esclareceu 

que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se 

justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, preliminarmente, a 

ausência de documentos essenciais e, no mérito, que os serviços foram 

contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, devido o valor, e 

acostou aos autos documentação para corroborar com suas alegações, 

pugnando pela improcedência da presente ação, tendo requerido a 

condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação 

de consumo consistente em negativação indevida a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 
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processual. 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 comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria 

contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou faturas e 

telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de contas 

pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 136,25 (cento 

e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), valor que se encontra 

inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando a validade 

do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO PROCEDENTE o 

pedido contraposto condenando a Reclamante ao pagamento no importe 

de R$ 136,25 (cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), desde 

o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros simples 

no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, 

conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

QUESSIANE FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000348-56.2018.8.11.0044. REQUERENTE: QUESSIANE FERNANDES DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO Em contestação, a empresa 

reclamada alegou a inépcia da inicial por ausência de documentos 

essenciais. A arguição não comporta acolhimento, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide. A 

consulta ao SCPC juntada pela parte autora demonstra a negativação em 

litígio, bem como outras, o que permitiu o cumprimento do princípio do 

contraditório e da ampla defesa, visto que a reclamada se defendeu 

devidamente. Passo à análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Alega a parte reclamante que teve o 

nome negativado pela reclamada, sendo uma negativação no importe de 

R$ 211,55 (Duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), inscrito 

nos órgãos de proteção de crédito em 10.11.2014, referente a débitos que 

desconhece. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida, por seu turno, alegou, 

preliminarmente, a ausência de documentos essenciais e, no mérito, que 

os serviços foram contratados pela parte reclamante, sendo, portanto, 

devido o valor, e acostou aos autos documentação para corroborar com 

suas alegações, pugnando pela improcedência da presente ação, tendo 

requerido a condenação do autor por litigância de má-fé. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo consistente em negativação indevida a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que 
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não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou 

faturas e telas sistêmicas indicando o pagamento de contas e histórico de 

contas pendentes, provenientes de linha telefônica em nome do autor, 

comprovando a contratação e utilização dos serviços. Pelos documentos 

acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da 

existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há 

histórico de pagamento, o que exclui a possibilidade de fraude. Ademais, 

nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da 

prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito. Neste 

sentido, o entendimento da Tuma Recursal Única do TJMT, senão vejamos: 

RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO TELEFONIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA 

INSCRIÇÃO EM SERASA DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS 

SENTENÇA MANTIDA. Na petição inicial a parte Recorrente declara que 

teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA, bem como que 

desconhece qualquer atividade comercial estabelecida com a Recorrida. A 

Recorrida, na contestação, apresentou documentos que comprovam 

pagamentos de faturas, o que afastada a tese de eventual ocorrência de 

fraude. Apesar de se tratar de tela sistêmica, entendo que referido 

documento seja válido, neste caso. A impugnação apresentada é genérica 

e sustenta a inexistência de provas da contratação de qualquer serviço. 

No entanto, entendo que a comprovação de pagamentos é prova 

suficiente para reconhecer a existência de relação jurídica válida e a 

inadimplência do Recorrente, pois terceiros imbuídos de má-fé não se 

importariam em manter a adimplência de qualquer serviço fraudado. 

Entendo que a pretensão do Recorrente seja, em verdade, primeiramente 

desvencilhar-se dos débitos que lhe são imputados, e, por conseguinte, 

eventual indenização, a qual caracterizaria o enriquecimento indevido em 

detrimento da Recorrida, que prestou serviços de telefonia sem a 

contraprestação pecuniária devida. Portanto, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação proposta e condenou a Recorrente em 

litigância de má-fé. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: ?Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão?. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Diante 

da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em 

gratuidade de justiça, revogada neste momento. Abstenho-me da 

condenação em custas e honorários advocatícios, pois tal condenação já 

foi imposta pelo juízo de origem no valor máximo permitido pela Lei 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 187695120158110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016). Assim, diante da 

comprovação da relação jurídica, caberia à parte autora comprovar o 

pagamento dos débitos em atraso, o que não fez. Dessa forma, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da dívida, 

reconheço a validade da cobrança no valor da inserção R$ 211,55 

(Duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 211,55 (Duzentos e onze reais e cinquenta e 

cinco centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do STJ, 

bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a 

citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada em 

julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001108-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001108-68.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 , dispensa-se o relatório. 

Cuida-se de ação de cobrança fundada em honorários advocatícios de 

atuação como defensor dativo na atuação em 07 (sete) processos desta 

Comarca, conforme consta na inicial ID n. 22302061. A parte autora 

postula o recebimento do valor 28 URH - R$ 25.998,45 (vinte e cinto mil, 

novecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos). O Estado 

através da Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado pela 

exequente. Ante o exposto e JULGO PROCEDENTES os pedidos e 

CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor R$ 

25.998,45 (vinte e cinto mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta 

e cinco centavos), equivalente a 28 URHS, correspondente a Certidão de 

Crédito Advocatício. Intime-se a parte autora para que apresente as 

Certidões originais dos Honorários Advocatícios na Secretaria do Juizado, 

que deverá retê-las para fins de cancelamento. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada 

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

necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000069-36.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor da SEFAZ-MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000069-36.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: SILVANA GREGÓRIO LIMA 

EXECUTADO: DIRETOR DA SEFAZ-MT Vistos, etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 , dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

ação de cobrança fundada em honorários advocatícios de atuação como 

defensor dativo na atuação em 03 (três) processos desta Comarca, 

conforme consta na inicial ID n. 17530296. A parte autora postula o 

recebimento do valor 11 URH - R$ 9.843,15 (nove mil e oitocentos e 

quarenta e três reais e quinze centavos). O Estado através da 

Procuradoria do Estado não se opôs ao valor cobrado pela exequente. 

Ante o exposto e JULGO PROCEDENTES os pedidos e CONDENO o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor R$ 9.843,15 (nove mil 

e oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), equivalente a 11 

URHS, correspondente a Certidão de Crédito Advocatício. Retifique-se o 
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polo passivo no PJE para ESTADO DE MATO GROSSO. Intime-se a parte 

autora para que apresente as Certidões originais dos Honorários 

Advocatícios na Secretaria do Juizado, que deverá retê-las para fins de 

cancelamento. Após, expeçam-se os requisitórios. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-69.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE PARANATINGA - MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001386-69.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ADILTON RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ASSOCIACAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE 

PARANATINGA - MT Dispensado o relatório, nos moldes do Art. 38 da Lei 

9.099/95, passo a decidir. Primeiramente, consigno que, tratando-se de 

cheques prescritos, após o prazo para ação de enriquecimento ilícito 

(artigo 61 da lei do Cheque), possui o credor a opção de ajuizar ação 

monitória, a qual não há necessidade de demonstrar a causa debendi, e 

ação de cobrança, a qual precisa demonstrá-la. O requerente optou pela 

ação reclamatória, que pelo princípio da simplicidade, recebo como ação 

de cobrança, perfeitamente cabível para o caso em apreço, ficando para o 

mérito averiguar a relação negocial existente entre as partes. O autor 

alega, em síntese, que é credor da ré na quantia de um cheque emitido 

pela parte requerida no dia 10 de junho de 2017, no valor de R$ 7.000,00 

(nº 000132), conforme cártula na inicial, no valor de R$ 9.575,84 (Nove mil, 

quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), cada, o 

qual foi devolvido por ausência de fundos. Requer a condenação da 

requerida ao pagamento do valor acima descrito, atualizado e corrigido 

monetariamente. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao 

autor. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, ou seja, é 

desvinculado da relação que lhe deu origem. Contudo, ultrapassado o 

prazo de prescrição do cheque e da respectiva ação de locupletamento, é 

possível a cobrança do título, desde que comprovada a relação causal 

que o originou (art. 62 da Lei 7.357/85 – Lei do Cheque). Nesse sentido é o 

entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO COMERCIAL. 

RECURSO ESPECIAL. CHEQUES. BENEFICIÁRIA DOMICILIADA NO 

EXTERIOR. PRAÇA DE EMISSÃO. OBSERVÂNCIA AO QUE CONSTA NA 

CÁRTULA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA DE NATUREZA 

CAMBIAL. TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 61 DA LEI 

7.357/85. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, 

COM DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, OU DE AÇÃO 

MONITÓRIA, CUJO PRAZO PRESCRICIONAL É DE 5 ANOS. (...). 5. 

Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque 

prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade 

de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar 

natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente. 

Expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem 

causa, o artigo 62 do mesmo Diploma legal ressalva ainda a possibilidade 

de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, 

menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque. (...) (REsp 

1190037/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/09/2011, DJe 27/09/2011)” (grifos nossos). Analisando os 

autos, verifica-se que o cheque foi emitido em 10/06/2017, tendo a ação 

sido ajuizada em 26/09/2019, o que gera ao autor o dever de comprovar a 

causa debendi, imprescindível ao deslinde da causa, uma vez que o 

cheque encontra-se prescrito para ajuizamento da ação de 

enriquecimento sem causa, a qual não demandaria comprovação da 

relação causal que deu origem ao título. Entretanto, não houve juntada de 

qualquer documento que comprovasse a relação jurídica subjacente entre 

o autor e o réu, a qual deu origem ao título de crédito. O credor nem 

sequer expôs na exordial a relação que existiu entre as partes, que teria 

originado a emissão da cártula objeto dos autos. Dada a oportunidade ao 

demandante para comprovar a causa debendi, insistiu em alegar que tal 

comprovação era prescindível. Assim, colaciono mais um posicionamento 

jurisprudencial, o qual coaduna-se com a majoritária jurisprudência desse 

e. Tribunal. In verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CHEQUE PRESCRITO. FALTA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.1.Tratando-se de cheques que não estão 

sendo cobrados por meio de ação de enriquecimento ilícito (art. 61 da Lei 

do Cheque), nem por meio de ação monitória (súmula nº 299/STJ), mas sim 

por meio da ação de cobrança prevista no art. 62 da Lei nº 7.357/1985, é 

imprescindível a demonstração da causa debendi, uma vez que o cheque 

perdeu sua natureza cambial e o referido dispositivo legal estabelece que 

a ação de cobrança deve ser "fundada na relação causal". (STJ, AgRg no 

REsp 1104489/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).2.Ressalta-se que a presente ação foi 

ajuizada após o prazo de 02 (dois) anos para a propositura da ação de 

locupletamento (art. 61, Lei nº 7.357/85), não havendo falar-se, no caso, 

em dispensa da prova da causa originária do título de crédito.3.Recurso 

conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos.4.Custas processuais e honorários advocatícios pelo 

Recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da 

causa. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra 

do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por 

força dos artigos 11, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Acórdão n.926982, 20150110094753ACJ, 

Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/03/2016, 

Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 482)” grifei Dessa forma, estando o 

cheque prescrito, o autor deveria ter comprovado a relação causal na qual 

se fundou o cheque, o que não ocorreu nos autos. Assim sendo, não 

demonstrada a obrigação que resultou na emissão do cheque, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido e resolvo o mérito, a teor do Art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme determinação do Art. 55, caput, da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-95.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEDER PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000660-95.2019.8.11.0044. REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: ELIEDER PEREIRA DA SILVA Processo: 

1000660-95.2019.8.11.0044 Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 
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EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001324-29.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE COELHO DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001324-29.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: EMILANE COELHO DUTRA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001753-93.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROGERIO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BABYELLEN RUFINO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001753-93.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MAX ROGERIO NOGUEIRA 

REQUERIDO: BABYELLEN RUFINO DA SILVA PEREIRA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-80.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE CLARINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000661-80.2019.8.11.0044. REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: ELIENE CLARINDO DA SILVA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE COELHO DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000666-05.2019.8.11.0044. INTERESSADO: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: EMILANE COELHO DUTRA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001803-22.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERCULINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR HERCULINO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001803-22.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ELIANE HERCULINO DE 
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SOUZA REQUERIDO: PAULO CEZAR HERCULINO DE SOUZA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000305-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VALEIRO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO RODRIGUES BATISTA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000305-51.2020.8.11.0044. REQUERENTE: JOEL VALEIRO MACHADO 

REQUERIDO: APARECIDO RODRIGUES BATISTA DE ALMEIDA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000274-31.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR BREDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TREVISAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000274-31.2020.8.11.0044. REQUERENTE: OZENIR BREDA DA SILVA 

REQUERIDO: LUIZ TREVISAN Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-67.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI T.P.RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000162-67.2017.8.11.0044. REQUERENTE: NOEMI T.P.RAUBER - ME 

REQUERIDO: LUCINEIA ALVES DE OLIVEIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte reclamante não 

logrou êxito em citar a parte Ré e requer a citação por edital, conforme 

petição ID n. 27088625. A Lei n. 9.099/95 prevê expressamente que não 

cabe citação por edital: “Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - 

sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado 

ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e 

hora para comparecimento do citando e advertência de que, não 

comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital.” 

O FONAJE excepciona a citação por edital, no caso de devedor (o que 

não é o caso dos autos), conforme transcrevo: ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Compulsando, os autos 

verifica-se que incabível a citação por edital nesta fase do processo. 

Assim, sobressai a irregularidade no processo, autorizando a extinção 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-44.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010317-44.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME EXECUTADO: MINERADORA PARACALL LTDA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido, conforme manifestação do exequente. (ID n. 

28405613). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-12.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA JUSTINA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000004-12.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: TEREZA JUSTINA DE JESUS 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do exequente. 

(ID n. 27448875). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da 

obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o alvará, conforme solicitado no ID n. 

27448875. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000275-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARBOSA VIEIRA REZENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIR DA ROCHA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000275-84.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: LUCIMAR BARBOSA VIEIRA 

REZENDE EXECUTADO: VALTENIR DA ROCHA MARQUES Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do exequente. 

(ID n. 28634098). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo 

Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da 

obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000618-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALAN SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000618-46.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: FRANCISCO ALAN SANTOS 

DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000060-11.2018.8.11.0044. REQUERENTE: RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE PEREIRA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000320-88.2018.8.11.0044. REQUERENTE: JHONE PEREIRA DA GAMA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. A parte executada manifesta no ID n. 29327423 pela 

suspensão dos autos até o julgamento de uma reclamação constitucional, 

a qual sequer menciona qual é. Entretanto, verifico que não é o caso dos 

autos, que já está em seu estágio final. Indefiro, portanto, este pedido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-48.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINE PUSCH BRITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

SARON COUTO BRAGA OAB - AL0010719A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010179-48.2014.8.11.0044. REQUERENTE: ELLEN CRISTINE PUSCH 

BRITES REQUERIDO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, TEIXEIRA & 

ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

juízo determinou a expedição de certidão de crédito, para fins de protesto, 

que foi retirada pela parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em 

seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, 

da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do abandono processual. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-43.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010621-43.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: J. CAVALHEIRO - COMERCIO - 

ME EXECUTADO: LEANDRO ALVES DE CARVALHO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O 

juízo determinou que a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

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

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 
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Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010271-55.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIANE SOUZA AZAMBUJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010271-55.2016.8.11.0044. EXEQUENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME EXECUTADO: GABRIANE SOUZA AZAMBUJA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob pena de 

extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover os atos 

que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da 

certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação 

da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

em cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. 

Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, 

veja-se: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de 

até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

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

exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000039-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORJA LIMA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000039-35.2018.8.11.0044. EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA 

EXEQUENTE: GEORJA LIMA PINTO Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo 

determinou que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse 

interesse em prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. 

Verifico que a parte autora deixou de promover os atos que lhe são 

afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe a 

Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010279-03.2014.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE INACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010279-03.2014.8.11.0044. EXEQUENTE: JOAO MARCELINO FILHO 

EXECUTADO: VILSON JOSE INACIO Vistos, etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo 

determinou que a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse 

interesse em prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. 

Verifico que a parte autora deixou de promover os atos que lhe são 

afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se 

torna impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte 

autora. Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em 

cartório, sem qualquer petição/providência da parte interessada. Dispõe a 

Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 

53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 53, §4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010182-66.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME (EXEQUENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELI MARTINS GULARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010182-66.2015.8.11.0044. EXEQUENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 
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COMERCIO DE CALCADOS SANTA RITA LTDA - ME EXECUTADO: 

ANDRIELI MARTINS GULARTE Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que 

a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000656-58.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000656-58.2019.8.11.0044. REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE DA CUNHA FERREIRA FILHO 

Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo 

de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte autora no prazo de 10 

(dez) dias, manifestasse interesse em prosseguimento da causa, sob 

pena de extinção do feito. Verifico que a parte autora deixou de promover 

os atos que lhe são afetos, conforme certificado pela Secretaria. Nos 

termos da certidão se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer petição/providência da 

parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos Juizados (9.099/95), em 

seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de título executivo 

extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao 

disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas 

por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, §4º, 

da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Transitada em 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000697-25.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000697-25.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: VALTEIR 

SOUZA DA SILVA Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. O juízo determinou que a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias, manifestasse interesse em 

prosseguimento da causa, sob pena de extinção do feito. Verifico que a 

parte autora deixou de promover os atos que lhe são afetos, conforme 

certificado pela Secretaria. Nos termos da certidão se torna impossível 

decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. Outrossim, 

verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe a Lei de regência dos 

Juizados (9.099/95), em seu art. 53, §4º, veja-se: Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 53, 

§4º, da LEI Nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. 

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

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da 

assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-51.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000111-51.2020.8.11.0044. REQUERENTE: JOSIAS JOSE DE LIMA 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

A parte autora peticionou solicitando a desistência da demanda (ID n. 

28509307). Desta forma, não vislumbro prejuízos quanto ao pedido de 

desistência. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 512 de 575



Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010640-49.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE OLIVEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEIA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010640-49.2016.8.11.0044. REQUERENTE: SIRLENE DE OLIVEIRA 

GONCALVES REQUERIDO: ROSILEIA MARIA DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por SIRLENE DE OLIVEIRA GONCALVES em face de ROSILEIA 

MARIA DA SILVA. Em síntese, sustenta a parte requerente que é credor 

do valor de R$ 1.549,68 (Um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos), oriundo de contrato verbal com a parte ré, que 

tem como devedor o réu e credor o reclamante. Designada audiência de 

conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte 

reclamada, regularmente citada e intimada para o ato por intimação por 

mandado, conforme certificado no ID n. 25713946. Deixou de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o que impõe a aplicação 

da regra processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece 

que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo 

se o contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre convencimento do 

juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou 

demonstrado que a pretensão de cobrança posta na demanda merece 

acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA: 

CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de R$ 1.549,68 (Um 

mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir da a partir da citação válida. 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. Intimem-se as partes por correspondência oficial. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA PERONDI ESTEVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000659-13.2019.8.11.0044. REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: CARLA CRISTINA PERONDI ESTEVAO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME em face de 

CARLA CRISTINA PERONDI ESTEVAO. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credor do valor de R$ 655,86 (seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e oitenta e seis centavos) , oriundo de contrato verbal com a 

parte ré, que tem como devedor o réu e credor o reclamante. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte reclamada, regularmente citada e intimada para o ato por 

intimação por correspondência, conforme certificado no ID n. 27497477. 

Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o 

que impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 

9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão de cobrança posta na 

demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA: CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de 

R$ 655,86 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 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. Intimem-se as partes por correspondência oficial. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001326-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001326-96.2019.8.11.0044. REQUERENTE: COMERCIO DE CALCADOS 

MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: POLIANA OLIVEIRA DE JESUS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 
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proposta por COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME em face de 

POLIANA OLIVEIRA DE JESUS. Em síntese, sustenta a parte requerente 

que é credor do valor de R$ 5.443,23 (cinco mil, quatrocentos e quarenta 

e três reais e vinte e três centavos), oriundo de contrato verbal com a 

parte ré, que tem como devedor o réu e credor o reclamante. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte reclamada, regularmente citada e intimada para o ato por 

intimação por correspondência, conforme certificado no ID n. 27314401. 

Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, REVEL, o 

que impõe a aplicação da regra processual descrita no art. 20 da Lei 

9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do CPC, que 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão de cobrança posta na 

demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA: CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de 

R$ 5.443,23 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e três 

centavos), acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 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. Intimem-se as partes por correspondência oficial. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-06.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001720-06.2019.8.11.0044. INTERESSADO: J. R. COM. DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: JOAO DE BRAZ GUIMARAES 

CAVALCANTE Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, proposta por J. R. COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME em face de JOAO DE BRAZ GUIMARAES CAVALCANTE. Em 

síntese, sustenta a parte requerente que é credor do valor de R$ 1.418,40 

(um mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos), oriundo de 

contrato verbal com a parte ré, que tem como devedor o réu e credor o 

reclamante. Designada audiência de conciliação, restou prejudicada ante o 

não comparecimento da parte reclamada, regularmente citada e intimada 

para o ato por intimação por correspondência, conforme certificado no ID 

n. 27313590. Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, REVEL, o que impõe a aplicação da regra processual descrita no 

art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do juiz. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do art. 370 do 

CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, diante do princípio do livre 

convencimento do juiz, mesmo se não aplicasse os efeitos da revelia, 

tenho que restou demonstrado que a pretensão de cobrança posta na 

demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA: CONDENANDO O REQUERIDO, ao pagamento no valor de 

R$ 1.418,40 (um mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos), 

acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a 

partir da a partir da citação válida. 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. Intimem-se as partes por correspondência oficial. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-64.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA GOMES CASTILHO (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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001548-64.2019.8.11.0044. REQUERENTE: DORALINA GOMES CASTILHO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos materiais e morais em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente por dívida, no importe de R$ 

140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 11/02/2018, tendo como credora a 

empresa Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização por 

danos morais. A requerida por seu turno informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentação para corroborar com suas alegações. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 
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pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de utilização de Plano pós pago e demais serviços de 

telefonia, sendo que a parte reclamada acosta os seguintes documentos: - 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, assinado pela parte 

autora; -Contrato de permanência assinado pela parte autora. - 

Documentos pessoais apresentados na contratação. A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços de 

telefonia. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das cobranças 

da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada requer o pagamento no valor da 

dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 

140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos), valor que se 

encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação. Considerando 

a validade do débito constatada neste Juízo, julgo procedente o pedido 

contraposto. DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Outrossim, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto condenando a Reclamante ao 

pagamento no importe de R$ 140,84 (cento e quarenta reais e oitenta e 

quatro centavos), desde o vencimento, de acordo com a súmula 43 do 

STJ, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, 

desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; Transitada 

em julgado, em não havendo requerimento para cumprimento de sentença, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA GOMES CASTILHO (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):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001549-49.2019.8.11.0044. REQUERENTE: DORALINA GOMES CASTILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por 

danos materiais e morais proposta por DORALINA GOMES CASTILHOem 

face de BANCO BRADESCARD S.A, em apertada síntese, afirma o 

requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente por dívida, um débitos, no importe de R$ 1.010,04 (hum mil e 

dez reais e quatro centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 31.03.2018, tendo como credora a empresa Reclamada. Diante disso, 

ingressa com a presente demanda visando além da declaração de 

inexistência dos débitos, indenização por danos morais. A requerida por 

seu turno informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentação para corroborar com suas 

alegações. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova impossível, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida foi procedida de utilização de 

utilização de SERVIÇOS BANCÁRIOS, sendo que a parte reclamada 

acosta os seguintes documentos: - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

EMPRÉSTIMO - CHEQUE ESPECIAL, assinado pela parte autora; - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO - CRÉDITO PESSOAL, assinado pela 

parte autora; - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO - LIMITE DE 

CRÉDITO PESSOAL, assinado pela parte autora; A empresa acosta 

documentos que comprovam que a parte adquiriu e utilizou os serviços 

bancários. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e em 

contrapartida a parte autora não comprova o pagamento das cobranças 

da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Por tais considerações, com fundamento no art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e: Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). 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. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 
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de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SWAROWSKY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000325-13.2018.8.11.0044. REQUERENTE: LUIZ CARLOS SWAROWSKY 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais proposta em 

face de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, em 

apertada síntese, afirma a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente por duas dívidas que 

totalizam R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais), inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito em 05.09.2015, tendo como credora a empresa 

Reclamada. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além 

da declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais. 

A requerida por seu turno informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos documentação 

para corroborar com suas alegações. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida foi procedida de termo de cessão de direitos, sendo que a parte 

reclamada costa os seguintes documentos: - Certidão de Cessão de 

Créditos 4º Oficial de Notas de Brasília-DF, entre o Banco do Brasil e 

Ativos s.a., registrado no cartório ID n. 27452902; - Extrato CDC autor ID n. 

27452903 e 27452904. A empresa acosta documentos que comprovam 

que a parte realizou contratação pessoal e que é regular detentora da 

cessão da dívida. A empresa comprovou a utilização de seus serviços e 

em contrapartida o autor não comprova o pagamento das cobranças da 

empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da parte 

Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Revogo a tutela antecipada ID n. 

21981196. 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. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MEIRELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001112-71.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 79.454,00 ESPÉCIE: [Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: MIGUEL 

MEIRELES Endereço: RUA BELÉM, s/n, NOVA ESPERANÇA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: Avenida Júlio Campos, 

1288, sala 9, 3 andar, Ed. Th, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e respectivo(a) 

Advogado(a), para, querendo, no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

acerta do laudo pericial (ID 29703254). Peixoto de Azevedo-MT, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini 

Técnico(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 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1000159-10.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UKENID DE CRIS DA SILVA OAB - MT24664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. L. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1000159-10.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 4.800,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: ARINELDA ALVES DOS SANTOS Endereço: Rua 

Santa Izabel, 371, Aeroporto, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ODAIR JOSE LEMES DE OLIVEIRA 

Endereço: TRAVESSA BELEM, S/N, JARDIM EUROPA, NOVO PROGRESSO 

- PA - CEP: 68193-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTOR(A) e respectivo(a) Advogado(a) para, audiência de conciliação, 

instrução e julgamento designada para o dia 17/06/2020, às 17h00min., 

neste juízo. Peixoto de Azevedo-MT, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001209-71.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA MARQUES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO - DJE EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 1001209-71.2019.8.11.0023 Valor da causa: 

R$ 11.983,46 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DIONIZIA 

MARQUES DE SA Endereço: Rua Paraguai, 563, Casa, Mao de Deus, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BMG S.A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1830, andar10,11,13,14, bloco 01, 02, salas 101,102,112, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A) e 

respectivo(a) Advogado(a) para, querendo, impugnar a contestação no 

prazo de 15(quinze) dias úteis. Peixoto de Azevedo-MT, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000640-70.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COSTA DE PAULA OAB - SP247595 (ADVOGADO(A))

DAVI BALSAS OAB - SP329514 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000640-70.2019.8.11.0023 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Intimação / 

Notificação, Oitiva]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA 

Endereço: Av. Leandro Adorno, s/n, centro, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 POLO PASSIVO: Nome: UTA - UNIAO DAS FACULDADES DE 

GUARANTA DO NORTE Endereço: Avenida Jequitibás, 40, Jardim 

Aeroporto, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO POLO ATIVO para efetuar o 

pagamento de 2(duas) diligências do senhor Oficial de Justiça, no prazo 

de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de intimação, com posterior remessa do comprovante aos autos. 

Peixoto de Azevedo-MT , 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Elizabete Pereira Maia Rissini Técnico(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. 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000090-75.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 3.500,00 ESPÉCIE: 

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, 

Custas, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS 

Endereço: ASSENTAMENTO FAZENDA SERRA DOURADA, ESTRADA E60, 

RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO o(a) 

respectivo(a) advogado(a), bem como as testemunhas arroladas, para 

comparecerem à audiência de intrução e julgamento designada para o dia 

1º/04/2020, às 14h40min nos autos do processo acima identificado, nos 

termos da decisão 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. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da intimação, ou ao término do prazo para que 

a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(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.: 85145 Nr: 2285-21.2017.811.0023

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACY PEREIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para que se manifeste 

no prazo de lei, sobre a realização da perícia agendada para o dia 

07/11/2019.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-27.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000272-27.2020.8.11.0023 POLO ATIVO:FRANCISCO 

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULA ARAUJO COSTA 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: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 14/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 . 2 de março 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: 1000108-62.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON CARLOS TIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDIDO DA COSTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000108-62.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 17.017,98 ESPÉCIE: 

[Cheque, Citação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: EVERSON CARLOS TIVO Endereço: ESTRADA 

BRIGIDA, SN, - ATÉ 756 - LADO PAR, RESIDENCIAL ADALGIZA, SINOP - 

MT - CEP: 78550-884 POLO PASSIVO: Nome: JOAO CANDIDO DA COSTA 

Endereço: NÃO SABIDO, NÃO SABIDO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Senhor(a): EVERSON CARLOS TIVO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 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 descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 31/03/2020 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 
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apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-27.2020.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000272-27.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.218,86 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO 

FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA Endereço: RUA DO COMERCIO, S/N, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA 

SOUZA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, 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 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 

26/03/2020 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de março 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.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000689-44.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PEREIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS OAB - MT0004840A-B (ADVOGADO(A))

Cid Robson Bolonhese OAB - MT11699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI (REU)

ANTONIO LUIS CHAPELETTI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO REIS BIANCALANA OAB - SP179752 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000689-44.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NIVALDO PEREIRA MENDONCA REU: ANTONIO LUIS CHAPELETTI, 

ROSEMEIRE APARECIDA PREARO CHAPELETTI Intimem-se as partes para 

que indiquem quais provas pretendem produzir no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000233-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PATRICIO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Processo nº 1000233-60.2020.8.11.0013 Certifico que a contestação 

juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, abro vista ao requerente 

para impugnação. C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , 

foi apresentada tempestivamente. , 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002636-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ SANTANA CACHUI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

laudo médico pericial apresentado nos autos, no prazo de 10 dias. Pontes 

e Lacerda/MT, 2 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Em se tratando de processo de criança 

deve ser observada a PRIORIDADE ABSOLUTA (art.221 da CRFB c/c 

art.4º parágrafo único, alínea "b" do ECA). Assim sendo: 01 - Cobre-se, 

IMEDIATAMENTE, estudo social para fins de apreciação da liminar; 02 - 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/03/2020 às 16hs. 

Intimem-se as partes e o pai da criança que deve ser encontrado ou 

intimado através da requerida, COM URGÊNCIA; 03 - CITE-SE a requerida, 

COM URGÊNCIA. 04 - Oficie-se ao Conselho Tutelar para que apresente 

informações e estudo do caso em 10 dias. 05 - Às partes para que 

informem se há processo de guarda da criança; Pontes e Lacerda/MT, 2 

de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VELOSO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1003910-35.2019.8.11.0013 Certifico para os fins de direito, 

que a contestação juntada aos autos é tempestiva, sendo assim, abro 

vista ao requerente para impugnação. C E R T I D Ã O Certifico, que a 

Contestação de id. n. , foi apresentada tempestivamente. , 2 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1004608-41.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI REQUERIDO: MARISA 

ALVES VILELA DE AZAMBUJA Em se tratando de processo de criança 

deve ser observada a PRIORIDADE ABSOLUTA (art.221 da CRFB c/c 

art.4º parágrafo único, alínea "b" do ECA). Assim sendo: 01 - Cobre-se, 

IMEDIATAMENTE, estudo social para fins de apreciação da liminar; 02 - 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/03/2020 às 16hs. 

Intimem-se as partes e o pai da criança que deve ser encontrado ou 

intimado através da requerida, COM URGÊNCIA; 03 - CITE-SE a requerida, 

COM URGÊNCIA. 04 - Oficie-se ao Conselho Tutelar para que apresente 

informações e estudo do caso em 10 dias. 05 - Às partes para que 

informem se há processo de guarda da criança; Pontes e Lacerda/MT, 2 

de março de 2020. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004608-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA DOS SANTOS PINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE PONTES E LACERDA AV. - TELEFONE: (65) 32668600 Ofício nº 

33/2020 Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Referência: Processo nº 

1004608-41.2019.8.11.0013 Espécie: [Busca e Apreensão de Menores]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BRENDA DOS SANTOS PINOTTI 

REQUERIDO: MARISA ALVES VILELA DE AZAMBUJA Assunto: URGENTE 

- ESTUDO Prezado(a) Senhor(a): Em cumprimento a decisão prolatada 

pelo MM. Juiz de Direito - Dr. Leonardo de Araujo Costa Tumiati, requisito 

informações e estudo do caso em 10 (dez) dias, conforme documentos e 

elementos que seguem anexos. Atenciosamente LIGIA MAGNA SILVA E 

MACHADO DOS REIS Assinado digitalmente AO CONSELHO TUTELAR 

PONTES E LACERDA/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003333-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA DOS SANTOS OAB - 014.475.521-13 (REPRESENTANTE)

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 11h20, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003126-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 11h40, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 
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de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003133-50.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. A. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

FRANCIELE CRUZ AZAMBUJA OAB - 040.583.391-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 12h, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003666-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

RONIS OLIVEIRA SILVA OAB - 027.626.581-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a perícia médica foi agendada para o dia 

06/3/2020 às 12h20, devendo a parte comparecer pessoalmente no prédio 

do Fórum local, portando os documentos pessoais e eventuais exames 

médicos para análise do profissional. Pontes e Lacerda/MT, 02 de março 

de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122005 Nr: 4499-49.2016.811.0013

 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: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS CHAPELETTI, ROSEMEIRE 

APARECIDA PREARO CHAPELETTI, Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Nivaldo Pereira Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO REIS BIANCALANA 

- OAB:179752, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Vistos.

Diante da manifestação nos autos em apenso, dê-se vistas ao autor para 

que se manifeste acerca do interesse no presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133872 Nr: 840-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HGDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 197100 Nr: 6709-68.2019.811.0013

 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: Vanessa Matias Castrequini Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER DIAS PRADO - 

OAB:236505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que em 15 dias apresentem as provas que 

pretendem produzir.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 56646 Nr: 2209-71.2010.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Caron Baptista - 

OAB:21590/PR, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 Expeça-se alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63431 Nr: 3771-81.2011.811.0013

 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: Odilia Bernardo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação da parte auora, através do seu advogado constituído 

nos autos, para manisfestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150148 Nr: 8042-26.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues, 

Renato Carneiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Designo audiência para o próximo dia 9/6/2020, às 15 horas e 30 

minutos.

2. Devendo a testemunha comparecer independente de intimação, vez que 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” [art. 455, NCPC], exceto se “I - for 

frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; II - sua necessidade 

for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 

454” [§4º do art. 455, NCPC].

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 1722-04.2010.811.0013

 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: Manoel Pinto de Matos, Iraci Maria de Barros Matos, 

Rosimar Aparecida Aquino Moreira, Edmar Garcia de Matos, Edgar Garcia 
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de Matos, Elimar Garcia de Matos, Gislei Viana Borges Matos, Lindomar 

Garcia de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação do despacho de folhas 180 :"Intimem-se as partes.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57585 Nr: 3150-21.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Nogueira Caserta, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686-A, FABRICIO KAVA - OAB:, IGOR GIRALDI 

FARIA - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 certifico para os devidos fins, que a parte executada não manifestou 

acerca do despacho de folhas 340, assim, intimo a parte autora a requerer 

o que é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 2999-50.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão dos autos requerido pela 

parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado do mesmo para 

manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94069 Nr: 5036-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. E. MACHADO ME, Nelson Evangelista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos..

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para fixar honorários a 

ser arcado pelo sucumbente em 10% do valor atualizado da causa na 

execução, mantendo os demais termos da parte dispositiva.

III – Intime-se.

 IV – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 5397-33.2014.811.0013

 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: Olga Lucia da Costa Oliveira, Laura Oliveira Ribeiro, 

Augusto César Fagundes Costa, GOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO inventariante para no prazo de 15 dias, preste contas nos autos 

do valor apurado na venda do imóvel, em especial, comprovando o 

depósito em juizo dos valores devidos nas ações civis públicas ambientais 

de códigos 46799 e 46800.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147606 Nr: 6859-20.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilce dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA VIEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayrla Thandra Martins - 

OAB:19699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:13848

 Diante da penhora parcial dos débitos, intime-se o exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

Nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º do NCPC, intime-se o executado para 

que em 5 dias se manifeste sobre o valor penhorado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 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: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para cumprir o despacho de 

folhas 382: " Após a venda, devendo prestar constas conforme a cota 

ministerial."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001167-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA SILVA PACHECO OAB - 018.532.191-77 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001167-86.2018.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: G. 

S. B. REPRESENTANTE: ANA PAULA DA SILVA PACHECO PARTE RÉ: 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico que o 

alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, podendo ser 
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consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil S/A. Assim, 

intimo a parte exequente para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 01/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000364-69.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA DA CRUZ PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 29300930 e 

29300932), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002028-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002028-38.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28350639 e 28351592), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000800-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MORALES (EXECUTADO)

GILBERTO MORALES (EXECUTADO)

CELMA ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000800-28.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT PARTE RÉ: 

EXECUTADO: CELMA ALVES DE MORAES, GILMAR MORALES, GILBERTO 

MORALES Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada 

sem que houvesse manifestação, nos termos do art. 346 do Código de 

Processo Civil. Assim, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000953-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000953-61.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28325434 e 

28325903), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000952-76.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28325925 e 

28325929), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000949-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000949-24.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28327146 e 

28327149), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 
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legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000944-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000944-02.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28327184 e 

28327187), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000943-17.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28327492 e 

28327499), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-32.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000942-32.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28327508 e 

28327509), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000926-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28330361 e 28330366), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000929-33.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000929-33.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28330380 e 28330382), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000927-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000927-63.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28330643 e 28330646), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-10.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000937-10.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28330676 e 28330679), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000940-62.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000940-62.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28330682 e 

28330686), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000941-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000941-47.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28330994 e 

28330996), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001227-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001227-25.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

VERIDIANO LOPES DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO PAN Tendo em 

vista o teor do documento juntado (IDs 28351606 e 28351621), abro vista 

dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000744-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PALASON RUIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

 

CRUZ & SANTOS ADVOGADOS EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 2ª. VARA 

CÍVEL ESTADUAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Proc.: 1000744-92.2019.8.11.0013 PROMOVENTE: 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT. PROMOVIDA: NORMA PALASON 

RUIZ. NORMA PALASON RUIZ, devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, por seus advogados, que ao final assinam, com endereço 

profissional cingido no rodapé desta, vem a presença de V. Exa., ante a 

perda de formação do texto e demais funções não permitidas no editor do 

PJE, REQUER que aceite esta petição e seus anexos em formato 

.PDF(“portable document format”), que seguem anexo para a devida 

distribuição e/ou juntada, conforme previsão dos §§ 2º. e 4º., do art. 26, 

da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018. Termos em que pede 

e aguarda deferimento. Cuiabá-MT, 19 de Novembro de 2019. Edeval 

Dorico da Cruz e Silva OAB-MT 9.091 (assinado digitalmente via Lei 

11.419/2006) Gonçalo Adão de Arruda Santos OAB-MT 16.472 (assinado 

digitalmente via Lei 11.419/2006)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000744-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PALASON RUIZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000744-92.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA CÍVEL (65) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: REU: NORMA PALASON RUIZ 

Tendo em vista o teor do laudo pericial (IDs 28895371 e seguintes), abro 

vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 02/03/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002436-29.2019.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

GLAYBSON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002436-29.2019.8.11.0013. AUTOR: 

GLAYBSON DA SILVA OLIVEIRA RÉ: ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. GLAYBSON DA SILVA 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada e 

devidamente representada no feito. O autor afirma que necessita da 

ligação da unidade consumidora em sua residência, uma vez que concluiu 

uma construção e, apesar de ter solicitado à ré, não obteve êxito. 

Segundo consta da inicial, a ré exigiu que o padrão de energia estivesse a 

23 (vinte e três) metros de distância do transformador, sendo o pleito 

atendido pelo autor. Assim, informa ter fixado o padrão na propriedade 

vizinha, passando os cabos de forma subterrânea até sua residência, 

contudo, a ré não compareceu para realizar a ligação, sendo necessário 

reiterar a solicitação, o que lhe causou frustrações, precisando aguardar 

15 (quinze) dias até a realização da vistoria, e, enquanto isso, ficou sem 

energia elétrica. Ao empreender novo contato, expõe que os funcionários 

da ré afirmaram que o transformador não comportava a instalação do 

serviço, sob o fundamento de que seria necessário realizar uma melhoria 

na rede, e, além disso, aguardar o recebimento de uma carta, onde 

constaria o deferimento ou não da solicitação de melhoria da rede, e, na 

hipótese de deferimento, aguardar o início do procedimento no prazo de 

180 dias, caso contrário, o ônus de arcar com o procedimento seria do 

autor. Diante disso, assevera que, até o momento, se encontra sem 

fornecimento de energia elétrica. Para tanto, requereu a concessão de 

tutela antecipada para a ligação imediata da Unidade Consumidora em sua 

residência, e, no mérito, a confirmação, condenando-se a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo de conceder a 

gratuidade da justiça. Juntou documentos (id. 22054035 a 22054431). A 

decisão inaugural indeferiu a tutela antecipada requerida e determinou a 

expedição de mandado de citação e designação de sessão de mediação 

(id. 2212491). Após o requerimento de id. 22415547, a tutela antecipada 

foi deferida (id. 22684310), sendo determinado o fornecimento de energia 

elétrica na residência do autor. A sessão de mediação restou infrutífera 

(id. 25695431). Citada, a ré apresentou contestação no id. 26261564, 

alegando, em síntese, que o autor descumpriu um requisito necessário 

para autorizar a extensão da rede e ligação da unidade consumidora. 

Asseverou possuir o prazo de 30 (trinta) dias para elaborar o projeto e 

realizar outros andamentos relativos à obra solicitada e informar o 

contribuinte, por escrito. Após, com o início das obras, afirma possuir 

novo prazo de 90 (noventa) dias para concluir os trabalhos de extensão 

da rede. Com base nisso, consigna ter realizado todos os procedimento 

necessários, não havendo desídia da concessionária, motivo pelo qual 

requer a improcedência dos pedidos inaugurais. Juntou documentos (id. 

26261565 a 26261567). Impugnação à contestação no id. 27166598. E os 

autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. A presente 

ação deve ser julgada antecipadamente, na forma do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de outras 

provas. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais, não 

havendo quaisquer nulidades e/ou preliminares, passo a análise da 

matéria de fundo. Pois bem. Conquanto a concessionária ré tenha 

afirmado na peça defensiva que incumbia ao autor cumprir um requisito 

necessário à extensão da rede e ligação da unidade consumidora, pouco 

ou nada esclareceu concretamente, chegando a pontuar que seria 

necessária a extensão da rede – algo que se trata do próprio pedido do 

autor. Registre-se, ainda, que o documento de id. 22054418 é bastante 

claro em demonstrar que o autor adotou as providências necessárias à 

instalação da energia elétrica em sua residência, bastando o cumprimento 

da obrigação que incumbia à ré, qual seja, realizar a extensão da rede e a 

ligação da unidade consumidora. Por outro lado, desde a data da 

solicitação administrativa formulada pelo autor (10/06/2019), até o início 

dos procedimentos estatuídos pelo art. 32, inciso I, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, decorreram prazo superior a 30 (trinta) dias, o que 

somente veio a se efetivar no dia 23/07/2019 (id. 26261564 - Pág. 5), 

conforme cronograma físico, apresentado na defesa. Tal atitude, por si só, 

já evidencia, desde o início, que a ré não observou a Resolução da ANEEL 

alhures mencionada. Resta, então, analisar se a extensão e a ligação de 

energia elétrica incumbem ao autor ou pode ser imputada à ré. Com efeito, 

há norma secundária disciplinando a matéria. Refiro-me, aqui, a Resolução 

nº 223/2003 da ANEEL que dispõe, em seus arts. 3°, 4° e 5°, o seguintes: 

“Art. 3º A partir da data de publicação desta Resolução, a concessionária 

deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante, ao pedido de nova 

ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual 

a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada 

mediante extensão de rede em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive 

instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário 

realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 

kV. Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2004, a concessionária também 

deverá atender, sem qualquer ônus para o solicitante, ao pedido de nova 

ligação para unidade consumidora cuja carga instalada seja menor ou igual 

a 50 kW, com enquadramento no Grupo B, que possa ser efetivada em 

tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária extensão de rede em 

tensão igual ou inferior a 138 kV, observado o respectivo Plano de 

Universalização de Energia Elétrica. Parágrafo único. Até que os planos 

sejam aprovados pela ANEEL, o atendimento ao pedido a que se refere o 

caput poderá ser objeto de antecipação, nos termos do art. 11, devendo o 

prazo para devolução do montante antecipado ser estabelecido de acordo 

com as condições do art. 10, caput e §§1º e 3º. Art. 5º O atendimento ao 

pedido de fornecimento a que se refere os arts. 3º e 4º desta Resolução 

será realizado segundo os padrões da concessionária, sendo de 

responsabilidade do solicitante o custo adicional de obras realizadas para 

garantir níveis de qualidade ou continuidade do fornecimento superiores 

aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pela 

legislação vigente”. Ainda, os arts. 40 e 41 da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, dispõe da seguinte forma, “in verbis”: “Art. 40. A distribuidora 

deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade 

consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga 

instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que 

possa ser efetivada: I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 

2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que 

seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual 

ou inferior a 138 kV; ou II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja 

necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) Art. 41. A 

distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de 

carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada 

após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar 

acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV”. Não se 

extrai da peça defensiva nenhum elemento que comprove que a referida 

extensão reclame níveis superiores aos fixados pela ANEEL. Como tal 

questão é eminentemente técnica, sendo de rigor a inversão do ônus da 

prova, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, não havendo comprovação de que a situação fugiria 

dos níveis normais, a ponto de atribuir o ônus ao autor pela extensão da 

rede de energia elétrica, a verdade processual é a de que o serviço 

retrocitado deve ser gratuito e fornecido pela ré, estando a demandada 

obrigada a bem fornecê-lo ao autor. Sobre o tema, é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Implantação ou ampliação da rede de energia elétrica 

nos imóveis do autor, localizados no loteamento Vivenda do Solemar em 

Avaré Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí Paranapanema Avaré Ltda 

- CERIPA - Serviço público considerado essencial - Invocação ao princípio 

da dignidade da pessoa humana - Obrigação da permissionária em arcar 

com as despesas da respectiva extensão da rede de energia elétrica, sob 

pena de enriquecimento ilícito, diante da incorporação da rede em seu 

patrimônio Procedência decretada - Recurso provido para essa finalidade. 

Não se afigura lícito que a permissionária, prestadora de serviço público 

essencial, venha explorar os serviços de fornecimento de energia elétrica, 

mediante contraprestação mensal por parte dos usuários - tarifa, mas sem 

qualquer ônus para si quanto à implantação da infraestrutura respectiva.” 

(25ª Câmara de Direito Privado, Ap. 0000528-58.2013.8.26.0073, Des. Rel. 

Claudio Hamilton, j. 28.04.2015)” . Com base nestes fundamentos, deve 
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ser confirmada a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, de 

forma a ser mantida a obrigação anteriormente imposta (id. 22684310). 

Quanto à pretensão do dano moral, passo a verificá-la. De proêmio, insta 

salientar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica é 

intrinsecamente ligada à preservação da própria dignidade da pessoa 

humana, princípio fundamental previsto no art. 3º, inciso III, da Constituição 

Federal, já que a pessoa depende da energia elétrica, no mundo moderno, 

para gozar de melhores condições de vida. Evidente é o abalo à reputação 

do autor em virtude do inadimplemento da ré em executar a obra de 

expansão da rede de energia elétrica. O dano moral é “in re ipsa”, não 

dependendo de comprovação. Em casos como o presente, o abalo à 

reputação da parte ofendida, segundo a doutrina: “independe de prova, ou 

melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, 

sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor 

origina do só fato violação do neminem laedere. Significa, em resumo, que 

o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, 

dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo (Rui Stoco, 

“Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial”, RT, 1999, 4a 

ed., p. 722). Estabelecida à obrigação de indenizar, a partir da 

identificação do ato negligente da ré em fornecer o serviço e, por 

consequência disso, qual seja, a falta de fornecimento de energia elétrica 

(nexo causal), causou o resultado danoso ao autor (prejuízo moral 

decorrente da privação de serviço essencial), passo a estabelecer o 

"quantum" devido. A fixação do dano moral deve levar em conta alguns 

critérios, sendo eles o grau de culpa do ofensor, a sua condição 

econômica, bem com da parte ofendida e a obtenção de um valor que 

desestimule idêntico comportamento futuro por parte da ré. Logo, a 

indenização por danos morais objetiva compensar o lesado, suavizando a 

ofensa sofrida e, ao mesmo tempo, impor uma sansão ao causador do 

evento danoso, de sorte que não fique impune pela vulneração causada a 

interesses extrapatrimoniais de terceiros. A respeito da dupla função do 

dano moral, registro os ensinamentos da doutrinadora Maria Helena Diniz: 

“Fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do moral uma função 

de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um 

caráter concomitante satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o 

lesante, sob uma perspectiva funcional.” (Curso de direito civil brasileiro, 

7º Volume. 18 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 92, 99 e 106). 

Vislumbrando as circunstâncias que envolvem o caso, a indenização a 

ser paga pela ré ao autor deve ser fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: I. CONDENAR a 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a 

compensar o dano moral provocado em GLAYBSON DA SILVA OLIVEIRA, 

mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos 

monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), 

com base no INPC/IBGE - Lei nº. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c 

o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I 

Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da data do evento danoso (art. 398 

do Código Civil c.c. Enunciado de Súmula 54 do STJ). II. CONFIRMAR a 

tutela antecipada concedida no id. 22684310. Em decorrência do princípio 

da causalidade, CONDENO a ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das despesas de 

ingresso e honorários advocatícios, estes no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com espeque no art. 82, §2º, c.c. 

art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Por consequência, DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito, “ex vi”, do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 21 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002653-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. M. (REQUERENTE)

J. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. S. (REQUERIDO)

G. D. S. A. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002653-72.2019.8.11.0013. 

REQUERENTE: IRANI MODESTO DE MENDONCA, JACI FERREIRA DE 

MENDONCA. REQUERIDO: GRACIELE DA SILVA ARAUJO MODESTO, 

ALTINA BARBOSA DA SILVA. Vistos. Considerando que as requeridas 

não foram encontradas nos endereços informados na exordial, 

REDESIGNO a sessão de mediação a se realizar perante o CEJUSC desta 

comarca, para o dia 17 de março de 2020, às 15h00min. INTIMEM-SE e 

CITEM-SE, através de mandado, no endereço informado ao ID n.º 

28306808. Ademais, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de ID 

nº. 22573407. INTIMEM-SE via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 28 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002055-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1002055-21.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

PEREIRA DE OLIVEIRA PARTE RÉ: REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Tendo 

em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às partes 

para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 02/03/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001742-60.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENY GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - GO6861 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001742-60.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

I. G. F. Autor (a, s): Eny Gonçalves. Réu (é, s): Daniel Ferraz da Silva. 

Vistos. Considerando a convocação deste magistrado, através do 

Provimento n.º 12/2020-CM, de 28 de fevereiro de 2020, para atuar junto à 

equipe de ação rápida, no regime de exceção na 4ª Vara Cível da 

Comarca de Sorriso, no período compreendido entre 23 de março a 3 de 

abril do corrente ano, a audiência anteriormente designada não poderá ser 

realizada. Assim sendo, REDESIGNO a referida solenidade para a data 

mais próxima disponível em pauta, qual seja, dia 8 de abril de 2020, às 

15h00min. INTIMEM-SE. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001240-58.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MS3592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILTON FABIO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT12737-O (ADVOGADO(A))

CELIA REGINA SCARCELLI OAB - 365.558.781-34 (REPRESENTANTE)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001240-58.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA. REQUERIDO: 

ROMILTON FÁBIO FERNANDES. Vistos. Considerando a convocação 

deste magistrado, através do Provimento n.º 12/2020-CM, de 28 de 

fevereiro de 2020, para atuar junto à equipe de ação rápida, no regime de 

exceção na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, no período 

compreendido entre 23 de março a 3 de abril do corrente ano, a audiência 

anteriormente designada não poderá ser realizada. Assim sendo, 

REDESIGNO a referida solenidade para a data mais próxima disponível em 

pauta, qual seja, dia 14 de abril de 2020, às 15h00min. INTIMEM-SE. Pontes 

e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51754 Nr: 2949-63.2009.811.0013

 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: Lisbéria Orvando Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz 

Ferreira Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES 

- OAB:10114, Hilton Vignardi Correa - OAB:9484, Marcos Afonso 

Borges - OAB:1.129-GO, Neide Maria de Azevedo Buonaduce 

Borges - OAB:OAB/GO9675, Valéria Buonaduce Borges Faria de Sá 

- OAB:OAB/GO27456

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, abro vista às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128873 Nr: 7627-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO PERES DA SILVA, Cpf: 

89523547100, Rg: 1322752-1, Filiação: Geralda Zeferina da Silva e Luiz 

Peres da Silva, data de nascimento: 03/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), garçom/churrasqueiro. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E 

CPF/CNPJ RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 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, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9438 Nr: 319-88.1996.811.0013

 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): Natura Armazens Gerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

Louise Rainer Pereira Gioneds - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Marly Ferreira Neves Sodré - OAB:6782, 

SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952-MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22698 Nr: 2022-73.2004.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Olintho Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da manifestação da parte executada de fl. 166vº, 

intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25944 Nr: 991-81.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena de Freitas Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52536 Nr: 3865-97.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGdSL, Robson de Souza Lascosque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenézio Peres Farineli, Milva Vasques - ME, 

Milva Vasques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex José Silva - 

OAB:9.053/MT, Ubaldo Resende da Silva - OAB:3315-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte executada para realizar 

o pagamento voluntário da obrigação sem que houvesse manifestação. 

Assim, intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 60623 Nr: 963-06.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Fatima do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62571 Nr: 2911-80.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida dos Passos Abrantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64585 Nr: 627-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Raimundo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os alvarás eletrônicos relativos aos presentes autos foram 

expedidos, podendo ser consultados através do sítio eletrônico do Banco 

do Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87255 Nr: 4949-94.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido à parte exequente sem que 

houvesse manifestação. Assim, encaminho os autos à expedição, para 

que se proceda à sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59890 Nr: 234-77.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediléia Amorim Cordeiro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108368 Nr: 5528-71.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FERREIRA DOS SANTOS, Rosangela Ferreira de 

Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128631 Nr: 7496-05.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonora Barreto de Souza Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi 

expedido, podendo ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do 

Brasil S/A. Assim, intimo a parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000528-34.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE APARECIDA ALVES DA SILVA SOUZA (EXECUTADO)

LM COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000528-34.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Sicredi Noroeste Réu (é, s): LM Comércio de Madeiras EIRELI - EPP Réu (é, 

s): Edite Aparecida Alves da Silva Souza Vistos. I – a) DEFIRO o pedido de 

penhora “on-line” postulado no Id: 29083425, no montante de R$ 17.630,43 

(dezessete mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos), 

conforme cálculo de atualização acostado no Id: 23991104; sobre o CNPJ 

de nº 07.122.696/0001-78 e CPF de nº 420.077.471-20; b) havendo 

bloqueio e valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria 

a expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação 

do valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio 

de valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo 

de penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte 

devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal. II – Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento dos comandos expostos no item I, subitens “b” e “c”. III - 
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Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação. IV - 

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores (item I) e 

inexistindo veículos automotores ou sendo estes incapazes de garantir o 

crédito exequendo (III), fica desde logo deferida o pedido de acesso ao 

sistema informatizado INFOJUD. Com a resposta, o processo passará a 

tramitar em segredo de justiça (art. 477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) 

Gestor (a) Judiciário (a) colocar no dorso dos autos duas tarja de cor 

preta (art. 1.372, IV, da CNGC). V – Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. VI – CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000580-93.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOMAR DE SOUZA REIS OAB - MT26148/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000580-93.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: PRISCILA COSTA LIMA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. Vistos. A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) não 

possui personalidade jurídica própria, porquanto se trata de órgão da 

Administração Pública Direta do Estado de Mato Grosso, não podendo, 

portanto, figurar no polo passivo. Sem mais delongas, INTIME-SE a 

requerente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Em 

casos análogos, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, “in verbis”: “ÓRGÃOS PÚBLICOS - 

PERSONALIDADE JURÍDICA: AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO: AUSÊNCIA 

DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Os 

órgãos públicos não detêm personalidade jurídica própria. 2. Destarte, 

proposta a ação em face do DETRAN/MG e da Polícia Civil de Minas 

Gerais, entes despersonificados, o feito deve ser extinto, sem julgamento 

de mérito. (TJ-MG - AC: 10056110041201002 MG, Relator: Jair Varão, Data 

de Julgamento: 25/02/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 16/03/2016)” Por outro lado, a requerente não comprovou a 

impossibilidade financeira momentânea para custear as despesas 

inerentes à distribuição do processo. No mais, da análise dos elementos 

de informação constantes dos autos, verifica-se sem dificuldades que os 

pressupostos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita não estão pressentes. Assim sendo, é dever do interessado 

antecipar o pagamento dos atos processuais que pretende promover (art. 

82, “caput”, do NCPC), impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de 

comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais no momento da 

distribuição (art. 456, “caput”, da CNGC). Desta forma, no mesmo prazo de 

15 (quinze) dias, DETERMINO que a requerente comprove o preenchimento 

dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, carreando aos autos documento apto a 

comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos 

inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 456, §1º, da CNGC. Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 29 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000578-26.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIDE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000578-26.2020.8.11.0013. AUTOR: 

JOSE ODAIDE DA SILVA PEREIRA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. Vistos. Compulsando-se o acervo de provas carreadas 

no processo, verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se 

submetido à avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente 

que, de fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de 

acarretar limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para 

desenvolver atos da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, 

nada foi registrado no que diz respeito à possibilidade de reversão do 

quadro clínico. Destarte, nesse influxo de ideias, em que não foi 

promovida, ainda que a título precário, a demonstração da existência de 

moléstia que tenha tornado a parte requerente incapaz para o exercício de 

atividade laborativa; o que torna, ao menos até o presente momento, 

volúvel e efêmera qualquer constatação a respeito da sua incapacidade 

total e/ou parcial e permanente e/ou temporária para o trabalho — 

circunstância essa que afasta a configuração da plausibilidade do direito 

invocado, a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que foi 

pretendida, afigura-se inviável. Desta forma, não vislumbro, por ora, a 

caracterização de prova inequívoca que leve a verossimilhança do direito 

invocado. Vale frisar, também que, cabe à parte autora o ônus de provar o 

alegado, produzindo as provas que entender pertinentes, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção deste Juízo. Assim, considerando 

que a autora não demonstrou a presença dos requisitos necessários ao 

deferimento do pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in 

mora”, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora 

JOSE ODAIDE DA SILVA PEREIRA, ao menos até a presente etapa 

processual, nada impedindo que, posteriormente, a questão possa ser 

reavaliada, concedendo, se for o caso, a medida antecipatória. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia 

requerida, INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 

9-9637-8410, independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO os honorários periciais devidos ao Dr. 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá a Gestora Judiciária mediante impulsionamento por 
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certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o advogado da requerente, via 

Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 29 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000568-79.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA MACEDO FIORAVANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000568-79.2020.8.11.0013. AUTORA: 

ENEDINA MACEDO FIORANTE. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ENEDINA 

MACEDO FIORANTE contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a parte autora, em síntese, que formulou pedido administrativo 

para concessão de auxílio doença junto a Autarquia ré. Asseverou que o 

pleito formulado inicialmente foi deferido e posteriormente foi cessado. 

Diante disso, juntou aos autos os documentos comprobatórios do alegado, 

além da prova documental atestando a permanência da incapacidade para 

o exercício do trabalho, requerendo a concessão da tutela antecipada 

para determinar que a Autarquia ré restabeleça o benefício em questão. 

Ao final, propugnou pela confirmação da tutela de urgência e a conversão 

da pretensão inicial em aposentadoria por invalidez, condenando-se a 

Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E os autos vieram conclusos. É a 

suma do necessário, fundamento e decido. A teor do disposto no art. 300 

do Novo Código de Processo Civil, são requisitos imprescindíveis à 

concessão da medida almejada pela reclamante a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante, 

faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão 

da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese 

possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona 

com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até 

mesmo, o risco ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o 

efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento 

jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido, ou seja, a probabilidade do 

direito alegado se consubstancia nos documentos carreados aos autos, 

bem como na informação de concessão do benefício na esfera 

administrativa, além da informação de cessação do mesmo ao término do 

prazo determinado. De outro vértice, o presente pronunciamento é não 

definitivo, haja vista que só é admissível quando não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que poderá ser revista, reformada 

ou invalidada. Neste sentido, entende José Miguel Garcia Medina: “(...), o 

pronunciamento é provisório estável: provisório, porque qualquer das 

partes pode ajuizar ação com o intuito de obter um pronunciamento judicial 

fundado em cognição exauriente, e estável, porque produz efeitos sem 

limite temporal (Direito Processual Civil Moderno, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado 

pelo fato de ser, após o reconhecimento administrativo pela Autarquia ré, 

cessado a benesse, o que faz exsurgir fato cujo potencial é capaz de 

prejudicar a fonte de sobrevivência da parte autora, uma vez que os 

valores recebidos possuem natureza alimentar. Presente, pois, o perigo de 

dano. Sobre a matéria, é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. Presentes a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável, deve ser deferida a antecipação dos efeitos 

da tutela, para que determinada a implantação do benefício de auxílio 

doença (TRF-4. Agravo de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. 

Órgão Julgador: Sexta Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 

16 de setembro de 2015. Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior)” 

Como consequência pelos atos praticados pela Autarquia ré, necessário 

se faz o restabelecimento do benefício de auxílio doença. Portanto, 

analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados 

à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda, 

comprovado pela parte reclamante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, com 

fundamento no art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo de 30 dias, restabeleça o 

auxílio doença em favor da parte autora, sob pena de incidir em multa 

diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente a 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, caput¸ do NCPC. 

INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora deferida e CITE-SE a 

Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, 

outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, "caput", do 

NCPC. Após, com a juntada da contestação da autarquia requerida, 

INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, via DJE para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação 

apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima mencionado, 

que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, DETERMINO a 

realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO como perito nos 

autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM-MT 

2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom Aquino, nº 355, Centro, 

CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, telefones (65) 3624-9211 e (65) 

9-9637-8410, independentemente de compromisso, que deverá exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes e apresentar outras considerações que entender pertinentes, 

contando, a partir da realização do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias 

para a entrega do laudo (art. 465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos 

do NCPC). Assim, ARBITRO os honorários periciais devidos ao Dr. 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 

305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça 

Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada 

justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de Pontes e 

Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado no 

Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá a Gestora Judiciária mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o advogado do requerente, via 

Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte autora o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 29 de 

fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000541-96.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE A FERREIRA VEICULOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDINEIA GONCALVES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

OZIEL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000541-96.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: JOSE A FERREIRA VEICULOS – ME. REQUERIDO: EDINEIA 

GONCALVES DA SILVA PEREIRA, OZIEL ALVES PEREIRA. Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. 

BUSCA E APREENSÃO E PEDIDO LIMINAR promovida por JOSE A 

FERREIRA VEÍCULO contra EDINEIA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA e 

OZIEL ALVES PEREIRA, sob a alegação de que celebrou, com os réus, 

contrato particular de compra e venda de veículo automotor, conforme 

descrito na inicial, com cláusula de reserva de domínio, cujo pagamento 

era previsto por meio da compensação de quatro cheques emitidos pelo 

último demandado, todavia os três primeiros títulos de créditos foram 

restituídos pela instituição financeira sem provisão de fundos. Desta 

forma, o autor redigiu notificação extrajudicial, colhendo a assinatura da ré 

no próprio documento, a fim de comprovar a mora. Ao final, requereu a 

concessão da liminar de busca e apreensão, bem como a citação dos 

demandados para, ao final, confirmando a liminar, ser declarada a 

rescisão do negócio jurídico. Juntou documentos. E os autos vieram 

conclusos. É o relatório, fundamento e decido. De proêmio, insta salientar 

que o autor afirma que os réus se encontram inadimplentes e, por isso, 

notificou a ré, a fim de constituí-la em mora, mediante notificação 

extrajudicial. Muito embora exista, aparentemente, o nome, por extenso, da 

ré, no bojo da notificação de id. 29581136 – pág. 1, observo a ausência de 

envio do aludido documento para o endereço de domicílio dos devedores, 

por meio de carta registrada com aviso de recebimento, ou, através dos 

cartórios extrajudiciais, ou, até mesmo, o protesto dos títulos. Tal 

entendimento é lastreado na aplicação analógica das normas relativas à 

ação de busca e apreensão vinculada à alienação fiduciária em garantia, 

cuja lei de regência abre ao credor a possibilidade de comprovar a mora 

do devedor por duas hipóteses, alternativamente, de acordo com o que 

melhor lhe aprouver (art. 2º, do Decreto-lei nº 911/69). “In casu”, não foi 

observado tal procedimento, e, ainda, a assinatura constante da 

notificação de id. 29581136 – Pág. 1 é, visivelmente, diversa da contida no 

contrato (id. 29581133 – Pág. 4), o que deixa de evidenciar a probabilidade 

do direito alegado. Por outro lado, a despeito de existir carimbos da 

instituição financeira do anverso dos títulos de créditos (id. 29581134 – 

Pág. 1), não há informações da efetiva ausência de provisão de fundos, o 

que infirma a suposta mora dos devedores. Diante do exposto, por 

inexistir os requisitos previstos no art. 300, “caput”, do CPC, INDEFIRO a 

liminar de busca e apreensão. Antes de prosseguir na atividade deste 

Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 07 de abril de 2020, 

às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão para 

homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) 

para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação ora designada, 

consignando-se expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado 

para a realização da sessão de mediação, caso as partes não se 

componham amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) 

autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa 

dos autos à Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. 

Cumpridas as etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 29 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1000562-72.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (IMPETRADO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DE SAO DOMINGOS - MT 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO VALE DO SÃO DOMINGOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000562-72.2020.8.11.0013. IMPETRANTE: 

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. IMPETRADO: MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS. 

IMPETRADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DE SÃO DOMINGOS. 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO impetrado pelo 

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO contra ato do prefeito do MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO 

DOMINGOS e do FUNDO MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS. O 

impetrante requer a concessão de liminar para que seja determinado aos 

impetrados o regular pagamento do piso salarial, no valor de R$ 1.400,00 

(mil e quatrocentos reais), vigente para o presente ano, inclusive, 

mediante o bloqueio das verbas públicas, “in initio litis”, em prol da 

categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate 

às endemias. Fundamenta o seu direito líquido e certo com base na Lei 

Federal nº 11.350/2006, o qual instituiu o piso salarial nacional dos 

supracitados servidores, uma vez que o repasse realizado pela União, 

através do Ministério da Saúde, ao Município de Vale de São Domingos e 

ao Fundo Municipal de Vale de São Domingos, tem se destinado apenas 

parcialmente aos profissionais mencionados. Juntou documentos. E os 

autos vieram conclusos É a suma do necessário. Decido. Em juízo de 

cognição sumária do caso, não vislumbro presentes os requisitos para a 

concessão da liminar pleiteada, porquanto o parágrafo segundo do art. 7º 

da lei nº 12.016/2009, que trata do mandado de segurança, veda a 

concessão de medida liminar que tenha por objeto: “(...) a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza” [g.n]. Assim, por expressa previsão legal, INDEFIRO a liminar, 

sem prejuízo da análise do mérito ao final, após a apresentação das 

informações pela autoridade impetrada. NOTIFIQUE-SE a autoridade 

impetrada, ou seja, o Prefeito Municipal de Vale de São Domingos, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, “ex vi” do art. 7º, inciso I, 

da lei de regência, devendo a notificação ser instruída com os documentos 

que acompanham a inicial. Dê-se ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada (Município de Vale 

de São Domingos), para, querendo, ingresse no feito. Após, COLHA-SE o 

parecer do Ministério Público Estadual, por meio de remessa dos autos, em 

10 (dez) dias, na forma do art. 12, “caput”, da Lei nº 12.016/2009. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 2 de 

março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DEMUNER DA SILVA (AUTOR(A))

GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

JESSICA CAMILA DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Processo: 1002083-23.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

MARTA DEMUNER DA SILVA, GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA, 

JESSICA CAMILA DA SILVA FERREIRA. RÉU: FAVORITO SUPERMERCADO 

LTDA. Vistos. Diante da manifestação de ID n.º 29760716, REDESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível 

em pauta, qual seja, 14 de abril de 2020, às 13h30min. INTIMEM-SE as 

partes, por meio de seus advogados, via DJE, para que, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter. Destaco que cabe aos advogados das partes informar 

ou intimar a(s) testemunha(s) por ele(s) arrolada(s) do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sem 

prejuízo de serem observados os §§1º, 2º e 3º do art. 455 do NCPC. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002575-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILKA BENEZ BRANDAO LEMOS (REU)

CESIO SILVA LEMOS (REU)

IRACEMA TEIXEIRA LEMOS (REU)

CELIO SILVA LEMOS (REU)

CEILA SILVA LEMOS (REU)

CELI SILVA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA BRANDAO LEMOS OAB - SP209740 (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002575-15.2018.8.11.0013 AUTORES: 

VALDIJAN JOAQUIM DE SOUZA e MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS. 

RÉUS: CELIO SILVA LEMOS, IRACEMA TEIXEIRA LEMOS, CEILA SILVA 

LEMOS, CESIO SILVA LEMOS, ILKA BENEZ BRANDÃO LEMOS e CELI 

SILVA LEMOS. Vistos. VADIJAN JOAQUIM DE SOUZA e MARIA LUCIA 

PEREIRA DOS SANTOS, qualificados nos autos, ajuizaram AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS contra CELIO SILVA 

LEMOS, IRACEMA TEIXEIRA LEMOS, CELI SILVA LEMOS, CEILA SILVA 

LEMOS, CESIO SILVA LEMOS e ILKA BENEZ BRANDÃO LEMOS, também 

qualificados e devidamente representados nos autos. Extrai-se da inicial 

que, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 21h00min, no Município de 

Conquista D’Oeste, o filho dos autores, Igor dos Santos de Souza, na 

época com 20 (vinte) anos de idade, conduzia sua motocicleta na BR 174 

e veio a óbito quando colidiu com um semovente alegadamente de 

propriedade dos réus. Em razão disso, requereram a condenação dos 

réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes 

correspondentes a pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do 

salário mínimo até que a data que o “de cujus” completasse 25 (vinte e 

cinco) anos e, após, pensão correspondente a 1/3 (um terço) do salário 

mínimo até a data em que a vítima completasse 75 (setenta e cinco) anos 

de idade, ou, eventualmente, até a data do falecimento dos beneficiários, o 

que ocorrer primeiro, possuindo como termo inicial a data do evento 

danoso (22/01/2017). Juntaram documentos (id. 16306268 a 16306302). 

Citados, os réus apresentaram contestação no id. 18972176. Na 

oportunidade, alegaram matéria preliminar de ilegitimidade passiva, sob o 

fundamento de que o animal não foi identificado, ou seja, não possuía a 

marcação por eles utilizada. Além disso, afirmaram que os réus Celeida 

Lemos Daher e Fauze José Daher não são proprietários da Fazenda 

Galera, pois, há 5 (cinco) meses antes do fato, lavraram escritura pública 

de permuta, datada em 12/08/2016 (anexo III), devendo, portanto, ser 

excluídos do polo passivo, bem como julgado extinto o processo, sem 

resolução do mérito. A seguir, requereram a denunciação da lide ao 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, uma vez 

que entendem ser este o responsável por permitir a ocorrência do fato, 

devido à ausência de fiscalização da rodovia. No mérito, afirmam que não 

existem provas de que o animal lhe pertencia, pois não fora identificado 

como sendo de sua propriedade, sendo que o acidente ocorreu em frente 

ao Posto Terra Nova, localizado a 150 (cento e cinquenta) metros de 

distância da entrada da Fazenda Galera, ficando, ao término da perícia, 

responsável apenas pelo descarte do semovente em sua propriedade e 

em local apropriado, a fim de evitar a permanência do animal em 

decomposição nas margens da rodovia. Com base nas afirmações de que 

não eram donos ou detentores do animal, negam qualquer 

responsabilidade pelo fato, requerendo a improcedência dos pedidos 

inaugurais. Por fim, propugnaram, subsidiariamente, pelo reconhecimento 

da culpa concorrente, devido à vítima não possuir Carteira Nacional de 

Habilitação, e, caso seja julgado procedente o pedido de dano material, 

requereram o abatimento do valor a ser recebido com a quantia 

eventualmente recebida a título de seguro DPVAT. Juntaram documentos 

(id. 18972147 a 18972174). Na réplica (id. 19701722), os autores 

afirmaram que a primeira preliminar de ilegitimidade passiva se confunde 

com o mérito e, a segunda, deve ser rejeitada, porquanto a transferência 

da propriedade se dá com o registro do título translativo no Cartório de 

Registro de Imóveis, não ocorrido, “in casu”. Quanto à denunciação da 

lide, requereu a improcedência da pretensão, sob o fundamento de que 

não é da responsabilidade do DNIT a guarda do animal. No mérito, requer a 

procedência dos pedidos. O despacho saneador foi proferido no id. 

20097118, acolhendo-se a preliminar de ilegitimidade passiva dos réus 

Celeida Lemos Daher e Fauze Jose Daher, excluindo-os, 

consequentemente, do polo passivo, bem como rejeitou a denunciação da 

lide, fixando-se os pontos controvertidos e deferindo a produção de prova 

oral, consistente na inquirição das testemunhas. Os réus arrolaram 

testemunhas no id. 20311890 e os autores no id. 20323091. Em audiência 

de instrução e julgamento, ouviram-se testemunhas, sendo indeferida a 

expedição de carta precatória para oitiva de Nilson Rodrigues de Souza e 

deferida a desistência da oitiva da testemunha Ivanildo Nascimento de 

Oliveira. Na ocasião, indeferiu-se o requerimento de inspeção “in loco” na 

Fazenda Galera requerida pelos réus, bem como fora rejeitado o 

requerimento de inquirição da testemunha Gilberto Moreira, na qualidade 

de testemunha do juízo, declarando-se encerrada a instrução processual. 

Por fim, os autores apresentaram suas alegações finais (id. 23753113), 

ressaltando que os pedidos devem ser julgados procedentes. Por sua 

vez, os réus apresentaram suas alegações finais, afirmando, em síntese, 

a inexistência de elementos probatórios que indiquem que o animal lhes 

pertencia, de forma que os pedidos devem ser julgados improcedentes. E 

os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. “Prima 

facie”, a causa de pedir em voga vem sedimentada na responsabilidade 

civil dos réus (art. 936 do Código Civil). O dispositivo legal 

supramencionado estabelece a denominada responsabilidade pelo fato do 

animal, prevendo que o dono ou detentor tem dever de indenizar, salvo 

quando se provar a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de força 

maior. Tal responsabilidade, anote-se, é de natureza objetiva. Em suma, a 

responsabilidade civil se caracteriza pela existência de nexo de 

causalidade entre o comportamento do animal e o dano verificado para 

que surja o dever de indenizar. Ainda, a disposição legal dispensa 

indagações quanto à diligência e cuidado do dono do animal ou de sua 

desídia na guarda, pois quem assume o risco de possuir animais também 

assume os riscos pelos comportamentos desses semoventes. Desta 

forma, independentemente de culpa, o dono ou possuidor/detentor de um 

animal que cause danos a um terceiro está obrigado a indenizá-lo pelos 

prejuízos patrimoniais, morais e estéticos porventura sofridos, salvo 

quando comprovar, e aí está a atribuição de um ônus probatório, que o 

fato decorreu de culpa da vítima ou de força maior. Pois bem. No caso dos 

autos, em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Miguel 

Francisco de Paula não trouxe elementos que, ao menos potencialmente, 

colaborassem para a elucidação do fato, notadamente quanto ao fato de 

quem seria o detentor ou proprietário do semovente envolvido no acidente. 

Por sua vez, a testemunha Antonio Marcos Fiuza, informou em juízo que a 

vítima trabalhava e seus genitores são sitiantes (8min16seg), 

demonstrando, assim, tratar-se de uma família humilde e de poucos 

recursos financeiros, ou seja, de baixa renda, não sabendo afirmar se o 

animal envolvido no acidente era ou não de propriedade dos réus. 

Todavia, a citada testemunha soube dizer que existem outras 

propriedades naquela região, sendo que a mais próxima do local dos 
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fatos, com exceção da que pertence aos réus (Fazenda Galera), 

encontra-se localizada a dois a três quilômetros (4min42seg), apontando 

que do local do acidente até a entrada principal da Fazenda Galera dista, 

aproximadamente, 50 (cinquenta) metros (8min5seg). A despeito de as 

provas orais e documentais não comprovarem que o animal envolvido no 

acidente se encontrava devidamente registrado em nome dos réus, 

existem outros elementos que permitem concluir que os demandados 

possuíam a qualidade de proprietários do aludido semovente. Isto porque, 

é fato incontroverso que o semovente foi retirado do local do fato e 

entregue sob a responsabilidade do funcionário da Fazenda Galera, 

consoante se observa do boletim de ocorrência de id. 16306282 – Pág. 2. 

Tal fato, de certo, impossibilitou melhor amplitude probatória, colheita de 

dados e de maiores elementos informativos, não sendo crível que o(s) 

funcionário(s) dos réus tenha(m), voluntariamente, antecipado-se à 

chegada da Polícia Rodoviária Federal e da Politec, no local dos fatos, 

colocando-se à disposição para retirar o semovente apenas com o intuito 

colaborativo, até porque a testemunha Genivaldo Ferreira Lima também 

sustentou que a remoção do animal não havia sido autorizada pela Polícia 

Rodoviária Federal (10min12seg a 22seg). No Boletim de Ocorrência de 

Acidente de Trânsito de id. 18972170 – Pág. 1, relatado pela Polícia 

Rodoviária Federal, consta que “o local estava totalmente desfeito, a 

motocicleta havia sido retirada da via, a vítima socorrida e o burro que 

supostamente foi o causador do acidente encontrado pela Polícia Militar na 

entrada da Fazenda “galeras” a cerca de 150 metros antes do local do 

acidente (g.n).” Ora, ao proceder à remoção do animal do local dos fatos, 

os réus, por meio de seu(s) funcionário(s), obstaram a perfeita apuração 

dos fatos, especialmente com relação à identificação do dono do 

semovente. Em que pese os réus afirmarem que o animal envolvido no 

acidente não possuía identificação, sob o fundamento de que todos os 

semoventes que se encontram na Fazenda Galera possuem sinal de 

identificação, o desfecho da lide, neste ponto, fica bem mais elucidado por 

meio da declaração prestada pela testemunha Genivaldo Ferreira de Lima. 

Em sua inquirição, a referida testemunha afirmou, em outros termos, já ter 

frequentado a Fazenda Galera e, na oportunidade, presenciar semoventes 

na propriedade dos réus, inclusive sem marca e/ou identificação 

(6min45seg a 6min53seg), inclusive da mesma espécie envolvida no fato 

(burro) (5min26seg a 06min03seg). Além disso, consignou ter 

vislumbrado, em outra oportunidade, do lado de dentro e fora da 

propriedade dos demandados, animais (semoventes) - 8min59seg. 

Também, oportuno mencionar que a aludida testemunha, com convicção, 

apontou que o corredor de acesso à Fazenda Galera estava aberto 

(18min4seg e 19min8seg), e, ainda, o imóvel rural mais próximo do local do 

acidente pertence a ‘Lazin’, encontrando-se, aproximadamente, a 2 (dois) 

quilômetros de distância, local este onde não há semoventes da espécie 

envolvida no acidente (8min21seg). Tais fundamentos, portanto, são 

suficientes para concluir que os réus eram os proprietários do animal que 

se encontrava na BR 174 e que causou o acidente fatal envolvendo o filho 

dos autores (id. 16306276), apontando, desta forma, a responsabilidade 

dos mesmos, na forma do art. 936 do Código Civil. Quanto à tese da culpa 

concorrente, entendo que não merece guarida. De fato, o filho dos autores 

não possuía Carteira Nacional de Habilitação (id. 16306282 – Pág. 1), 

porém a falta de habilitação da vítima não foi a causa determinante do 

acidente, não gerando presunção de culpa. A ausência de habilitação 

para conduzir veículos automotores, por si só, não permite presumir a 

imperícia do filho dos autores na condução da motocicleta, muito menos 

que tenha ele agido com imprudência ou negligência. Isto porque, não há 

comprovação de que o condutor da motocicleta tenha concorrido para a 

ocorrência do evento, seja por estar embriagado, em excesso de 

velocidade ou realizando manobras perigosas, por exemplo. Como dito, 

repise-se, a simples circunstância de o filho dos autores não possuir CNH 

em nada modifica a situação de fato, constituindo-se mera infração 

administrativa, conduta incapaz de ensejar o reconhecimento da culpa 

concorrente. A despeito do tema, é o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. FALTA DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR. 

CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. 

(...). 2. A consequência da infração administrativa (conduzir sem 

habilitação) é a imposição de penalidade da competência do órgão de 

trânsito, não sendo fundamento para imputar responsabilidade civil por 

acidente ao qual o condutor irregular não deu causa. 3. Recurso especial 

provido. (STJ, Quarta Turma. REsp 896.176/SP – Rel. Ministra Maria Isabel 

Galloti. Julgado em 13/12/2011 – Dje 01/02/2012). Com fulcro assente nos 

fundamentos apresentados, afasto a tese de culpa concorrente. Em 

relação aos danos morais pleiteados pelos autores, considerando-se a 

caracterização da responsabilidade civil dos réus pela ocorrência do 

evento danoso, passo a sua análise pormenorizada. É evidente que a 

repercussão do evento danoso trouxe graves transtornos aos autores, 

por terem perdido um querido ente familiar, de forma a catalisar um 

sentimento angustiante, potencialmente ofensivo ao equilíbrio emocional. 

Na moderna concepção de dano moral, a responsabilização se opera por 

força do ato ilícito capaz de ocasionar sofrimento íntimo, sendo 

desnecessário provar o prejuízo em concreto, porque a respectiva 

percepção decorre do senso comum. Nesta trilha, definido o dever de 

compensar o dano moral, o qual, segundo a doutrina, também a conceitua 

de dano moral reflexo ou em ricochete, caracterizando quando afeta, além 

da vítima, também direitos da personalidade de outras a ela relacionadas, 

como é o caso dos autos. Em decorrência da conduta protagonizada pelos 

réus ao permitir, sem cautela, a saída de animal de sua propriedade para 

local em que transitam veículos, dando causa ao acidente que teve como 

resultado a morte do filho dos autores, cumpre fixar o montante da 

compensação, atendendo à necessidade de minimizar os efeitos 

decorrentes do sofrimento por eles vivenciados, frente às peculiaridades 

do caso e repreender a conduta dos demandados, inibindo a reiteração da 

conduta lesiva. Na fixação do “quantum” devido, há que se ponderar que a 

compensação por danos morais deve buscar refletir com fidelidade o 

transtorno psíquico causado pelo ilícito, devendo o operador do direito 

cuidar para não exceder os limites do sofrimento experimentado. Assim, a 

monta indenizatória deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento, sempre, à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Com base nos critérios alhures 

mencionados, entendo que a indenização, no valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais) para cada um dos autores, é perfeitamente adequada 

ao caso em tela e compensa todos os prejuízos morais sofridos, devendo 

ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Neste 

sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES E 

DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS - CUMULAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS COM ESTÉTICOS - POSSIBILIDADE - VALOR DO DANO MORAL 

ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E DE ACORDO COM AS 

CIRUNSTÂNCIAS DO CASO - INÍCIO DOS JUROS DE MORA E DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - A PARTIR DO EVENTO DANOSO E DA 

DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE - APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

Comprovados o lucros cessantes e os danos estéticos sofridos pela 

vitima de acidente de trânsito, é de se manter a condenação feita pela 

sentença. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do 

ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à 

procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do 

critério da razoabilidade. O início dos juros de mora e da correção 

monetária em danos morais decorrentes de relação extracontratual se dá 

a partir do evento danoso e da data do arbitramento, respectivamente. (Ap 

29182/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017) (TJ-MT - APL: 

00051839120068110055 29182/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 03/05/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 08/05/2017)” No que tange ao pensionamento mensal, 

passo à sua análise. O pensionamento mensal em favor dos filhos 

menores, consoante pacífica jurisprudência, é presumido, todavia a 

dependência econômica dos ascendentes em relação a seus 

descendentes não se admite tal presunção, cabendo à parte interessada 

comprová-la. No caso dos autos, a testemunha ouvida em juízo, Antonio 

Marcos Fiuza, informou que a vítima trabalhava (8min16seg), 

corroborando os fatos descritos na inicial de que auxiliava 

financeiramente seus genitores que são sitiantes, a despeito de não 

possuir registro na Carteira de Trabalho por Tempo de Serviço - CTPS. De 

acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de morte de filho, é 
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cabível pensão mensal, “in verbis”: “(...) 2. Segundo a jurisprudência deste 

Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos 

casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do 

valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir 

daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de 

vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o 

falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (REsp nº 

1.421.460/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, J. 18/06/2015).” Com efeito, 

não havendo prova em sentido contrário, entendo que o fato constitutivo 

do direito dos autores, neste ponto, restou comprovado, na forma do art. 

373, inciso I, do CPC, por meio do relato da citada da testemunha. É de 

rigor, portanto, a procedência do pedido de concessão de pensão, uma 

vez que houve a demonstração da efetiva dependência econômica dos 

autores em relação a seu filho. De outro viés, como não há qualquer prova 

dos rendimentos auferidos pela vítima, a pensão alimentícia deve ser 

fixada no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até o dia 

em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e 1/3 (um 

terço) do salário mínimo até o comento em que completaria 70 (setenta) 

anos. Ademais disso, perfilhando o entendimento jurisprudencial 

encampado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o 

pagamento deverá ser realizado em prol dos autores, enquanto 

permanecerem vivos ou, como já dito, até a data em que a vítima 

completaria 70 (setenta) anos de idade, ou seja, 22 de dezembro de 2066. 

Com o intuito de atribuir vigor ao raciocínio acima desenvolvido, trago à 

baila o seguinte precedente jurisprudencial: “INDENIZAÇÃO - 

Responsabilidade civil - Ato ilícito - Fixação a título de dano moral mais 

pensão alimentícia mensal - Cabimento - Dano moral não se confunde com 

alimentos, nem se destina a suprir as necessidades econômicas da família 

da vítima - Recurso não provido.” (TJSP, Ap. Cível 255.957-1 - rel. Des. 

Osvaldo Caron - 04.06.96 - V.U.). No mesmo sentido, decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANOS MATERIAIS. MORTE. PENSÃO. FIXAÇÃO. EXPECTATIVA DE VIDA 

DA VÍTIMA. CÁLCULO. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. 

INDICADOR DEMOGRÁFICO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO. 

APLICAÇÃO. REALIDADE EXISTENTE NA ESPÉCIE. TABELA DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO: 

OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E ERROS MATERIAIS. 

EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DAS PREMISSAS DO 

JULGADO. - A indenização, em forma de pensão, em caso de dano 

material, perdura até a expectativa de vida da vítima, que deve ser fixada 

com base na média de vida do brasileiro. - A expectativa de vida é um 

indicador demográfico em constante transformação, que reflete a 

realidade de um determinado local em um dado período de tempo, cujo 

cálculo está sujeito a diversas variáveis, tais como avanço da medicina, 

violência, mortalidade infantil, saneamento básico, grau de 

desenvolvimento econômico, entre tantos outros. Diante disso, a 

jurisprudência deve acompanhar constantemente a evolução desses 

indicadores, corrigindo eventuais defasagens e distorções, de modo a 

refletir a realidade existente em cada particular. - Para tanto, convém 

aplicar a tabela de expectativa de vida no Brasil elaborada pela 

Previdência Social, a partir da qual é possível estimar a esperança média 

de vida no território nacional, de acordo com a idade presente. - Os 

embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, 

contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, 

admitida a atribuição de efeitos infringentes quando esses vícios sejam de 

tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do 

julgado. Recursos especiais não conhecidos.” (REsp 885126/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2008, DJe 

10/03/2008). Em suma, a pensão alimentícia será devida em favor de 

ambos os autores, em um percentual único e destinado aos dois, no 

importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional, desde a data do 

óbito (22/01/ 2017) até o dia imediatamente anterior ao implemento da idade 

de 25 anos da vítima (21/12/2021). Após, passará incidir 1/3 (um terço) do 

salário mínimo nacional a partir da data em que a vítima completaria 25 

(vinte e cinco) anos de idade (22/12/2021) até a data que completar 70 

(setenta) anos (22/12/2066) – ou até o óbito dos autores, ressalvado o 

direito de acrescer para cada um deles na hipótese de morte. Os valores 

em atraso deverão ser calculados com base no salário-mínimo vigente à 

época e corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde o vencimento, acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada 

vencimento. No que tange à compensação de valores devidos a título de 

indenização do Seguro DPVAT, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou 

entendimento de que é possível nas ações derivadas de acidente de 

trânsito, independentemente da comprovação do recebimento. Neste 

sentido: “Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do 

seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada 

judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de 

comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores. 

Entendimento da 2º Seção do STJ (REsp 1616128/RS)” Para ser mais 

exato, mesmo naqueles casos em que a vítima/sucessor sequer requereu 

o pagamento da indenização do DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou nas hipóteses em que essa prova não houver 

chegado aos autos, esta indenização deve ser abatida da quantia 

arbitrada a título de responsabilidade civil do causador do acidente. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial, extinguindo-se o processo, com 

resolução do mérito, “ex vi” do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, e o faço para CONDENAR os réus, solidariamente, a pagar: 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), para cada um dos autores, com correção monetária segundo o 

INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(22/01/2017), a teor das Súmulas 54 e 362 do STJ, devendo ser deduzida 

a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), relativamente ao 

valor do seguro obrigatório DPVAT, na forma da Súmula nº 246 do STJ. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, materializada em pensão mensal, 

equivalente ao valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional vigente 

à época do pagamento, desde a data do óbito de Igor dos Santos de 

Souza (22/01/2017), até o dia imediatamente anterior ao implemento da 

idade de 25 anos da vítima (21/12/2021). Após, passará incidir pensão 

correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a partir data 

em que a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade (22/12/2021), 

até a data que implementaria 70 (setenta) anos (22/12/2066) – ou até a 

data do óbito de ambos os autores, o que ocorrer primeiro. Com relação às 

parcelas vencidas, estas deverão ser calculadas com base no 

salário-mínimo vigente à época, e corrigidos pelo índice INPC/IBGE e juros 

de mora de 1% (um por cento), ambos a partir de cada vencimento 

(Súmula 43 e 54 do STJ, c.c. art. 398 do Código Civil). Diante da 

sucumbência, CONDENO os réus ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, 

§2º, c.c. art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 202420 Nr: 9306-10.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, devidamente 

cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim,____Cleidiane Tolentino da Costa, assessora de gabinete, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 206868 Nr: 11691-28.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edimar Rodrigues da Silva - 

OAB:15531

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva ao juízo deprecante, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas homenagens. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por mim, Cleidiane Tolentino 

da Costa, assessora de gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 207320 Nr: 234-62.2020.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Fernando Alves, ANDERSON 

FERNANDO DA COSTA PINCERATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LADARIO SILVA BORGES 

FILHO - OAB:8104, Ladario Silva Borges Filho - OAB:8104/MT

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, devidamente 

cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas 

homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os 

presentes intimados. III. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Cleidiane Tolentino da Costa, assessora de gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170481 Nr: 4989-03.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 25 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIO ROSA DE JESUS, Cpf: 

01977370136, Rg: 1689364-6, Filiação: Nair Rosa de Jesus e Valdemar 

Lino de Jesus, data de nascimento: 06/09/1979, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 99631 5198. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de TER O VOSSO NOME E CPF/CNPJ 

RESTRITOS E INSCRITOS À DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 612, § 5º DA 

CNGC-TJMT.

 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, Andiele Souza 

Rodrigues, digitei.

Pontes e Lacerda, 18 de fevereiro de 2020

Marcela Oliveira Moraes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 198110 Nr: 7211-07.2019.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Oliveira de 

Carvalho - OAB:RO0000338B

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, devolva-se a missiva, com as baixas e anotações de estilo, 

consignando nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se. Nada mais havendo 

a consignar, por mim, Cleidiane Tolentino da Costa, assessora de gabinete, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151121 Nr: 8504-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilton Silva Batista, Wellington Figueredo de 

Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELLINGTON FIGUEREDO DE AMIGO, 

Cpf: 05726835107, Rg: 2643046-0, Filiação: Josita Maria de Figueiredo e 

Rogerio Edson de Amigo, data de nascimento: 27/01/1996, brasileiro(a), 

natural de Matão-SP, convivente, ajudante de marcineiro. 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. INTIMAÇÃO de WELLINGTON FIGUEREDO DE AMIGO, 

acima qualificado, do teor da sentença cuja parte disposivita segue 

transcrita..

Sentença: 28.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia e:a)face ao não preenchimento da tipicidade material e, 

consequentemente, ausente a justa causa para persecução da ação 

penal, nos termos do art. 397, inciso III, c/c art. 386, inciso III, ambos do 

CPP, ABSOLVO sumariamente os acusados WELLINGTON FIGUEIREDO DE 

AMIGO e GENILTON SILVA BATISTA, qualificado nos autos, da imputação 

prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003.b)CONDENAR WELLINGTON 

FIGUEIREDO DE AMIGO, brasileiro, natural de Matão/SP, nascido em 

27/01/1996, filho de Rogério Edson Amigo e Josita Maria de Figueido, 

portador no RG n° 26430460 – SSP/MT, como incurso nas sanções 

previstas no art. 333, “caput”, do Código Penal.IV – DA DOSIMETRIA DA 

PENA29.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.30.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, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.b)Antecedentes: conforme consta, o réu possui outro 

registro criminal já encartado aos autos da execução penal em trâmite 

perante o juízo da 2ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT sob nº 

0017961-83.2016.8.11.0042 (SEEU) com condenação proferida na ação 

penal sob o n° 9941-63.2015.811.0042 oriundo da 4ª vara criminal da 

comarca de Várzea Grande/MT, motivo pelo qual valoro negativamente 

neste 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, não constato 

nenhum elemento capaz de valorar negativamente neste 

ponto.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 
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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). Nesse cenário, tratando-se de crime patrimonial, há que 

reconhecer que a motivação é elementar do tipo.f)Consequências do 

crime: tratando-se de crime de perigo abstrato cuja consumação não exige 

resultado naturalístico, não existem justificativas para valorar 

negativamente neste ponto.g)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.31.Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, 

tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, 

fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.32.Na 

segunda fase, não verifico a presença de atenuantes aplicáveis ao 

presente feito.33.Ainda na segunda fase, em consultas realizadas no 

sistema APOLO, o réu é REINCIDENTE na prática delitiva (execução de 

pena n° 0011091-75.2017.8.11.0013 – SEEU, em trâmite perante este juízo, 

em que há condenação proferida nos autos da ação penal n° 

8848-95.2016.811.0013 – cód: 131606, oriunda deste juízo, em que a data 

do fato foi em 23/12/2016, com trânsito em julgado para o MP na data de 

22/05/2017, para defesa em 16/05/2017 e para o réu em 09/05/2017 

sendo, portanto, reincidente na prática delitiva, justificando a aplicação da 

agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual 

aumento em 1/6 (06 meses e 15 dias) a pena aplicada, resultando numa 

pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de 

reclusão.34.Na terceira fase, não constato a presença de causas de 

aumento e diminuição aplicáveis.35.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 30 dias-multa, no 

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos.IV.1 – DA PENA FINAL36.Assim, fixo a pena final, para este 

delito, em 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE 

RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, as quais torno definitivas nesse 

patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena. 37.Regime de pena: diante do quantum de pena 

aplicada e tratando-se de réu reincidente, com fundamento no art. 33, §2°, 

“b”, §3°, do Código Penal, fixo o regime INICIALMENTE SEMIABERTO para o 

cumprimento da reprimenda.38.Contudo, verifica-se que o réu está preso 

por tempo superior à fração de 1/6 previsto pela norma regência para 

receber o benefício da progressão de regime, motivo pelo qual, com 

fundamento no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, fixo o regime 

INICIALMENTE ABERTO para o cumprimento da reprimenda.39.Substituição 

da pena: incabíveis as benesses do art. 44 e 77, ambos do Código Penal, 

em razão da reincidência delitiva.40.Da prisão preventiva: no que se 

refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, considerando a prolação de 

sentença e a quantidade de pena aplicada, bem como o regime inicial para 

cumprimento da pena, não subsistem motivos para a segregação cautelar, 

razão pela qual revogo a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de 

recorrer em liberdade.V – DISPOSIÇÕES GERAIS 41.Indenização à vítima: 

considerando não haver aferição do prejuízo sofrido em razão da conduta 

do acusado, deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do 

CPP.42.Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, 

entretanto, em razão do patrocínio da justiça gratuita realizada por meio da 

Defensoria Pública, fica suspensa a exigibilidade.43.Determino que a(s) 

arma(s) e munição(ões) apreendida(s) seja(m) desvinculada(s) do 

processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003. 

Assim, comunique-se por ofício, o Juiz que Supervisiona a Seção de 

Depósito para as providências pertinentes ao cumprimento da presente 

decisão. Comunique-se à Direção do Foro para cumprimento, 

certificando-se nos autos.44.Havendo bens móveis lícitos apreendidos, 

determino a intimação dos acusados para retirada no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, decreto o perdimento e 

determino a destruição ou doação para entidades beneficentes, conforme 

o estado de conservação.45.Expeça-se alvará de soltura em face de 

WELLINGTON FIGUEIREDO DE AMIGO, devendo o réu ser posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.46.Transitada 

em julgado esta sentença condenatória, determino:a)comunique-se ao 

TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;b)comuniquem-se os institutos de 

identificação estadual e federal;c)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento 

da pena de multa;d)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, 

encaminhando-se ao juízo correspondente; ee)por fim, arquive-se com as 

baixas e cautelas de estilo.47.No ato da intimação da presente sentença, 

deverá ser indagado ao acusado se deseja recorrer, o que será feito 

mediante termo, a teor art. 1.421 e seu parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.P.R.I. 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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80973 Nr: 3133-14.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Maria Bernardino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMA MARIA BERNARDINO DA SILVA, 

Cpf: 91410924149, Rg: 10415459, Filiação: Aparecida Rodrigues 

Bernardino e Jose Orlando Bernardino da Silva, data de nascimento: 

06/03/1976, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), Telefone 

9963-2521. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

VILMA MARIA BERNADINO DA SILVA, vez que incorreu na conduta 

descrita no art. 311, caput, do CP(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando a acusada em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização da acusada.Deixo 

de decretar a prisão preventiva da acusada, pois não vislumbro a 

presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 312 e 

seguintes.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86534 Nr: 4184-26.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Vieira de Lima, Valdinei de Jesus 

Lima, Nelci Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEI DE JESUS LIMA, Rg: 

171063048, Filiação: Maria Sonia de Jesus Lima, data de nascimento: 

08/12/1986, brasileiro(a), natural de Araguaina-TO, Telefone 9.9642-7695 

e atualmente em local incerto e não sabido NELCI MORAES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 93768737187, Rg: 1089179-0, Filiação: Maria Moraes de Oliveira e 

Sebastião Conceição de Oliveira, data de nascimento: 27/09/1976, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), garimpeiro, 

Telefone (65) 9 9818-0735. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Erisvaldo 

Vieira de Lima, Valdinei de Jesus Lima e Nelci Moraes de Oliveira, vez que 

incorreram na conduta descrita no artigo 180, caput, do Decreto Lei 

Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal). Sendo assim, requer o recebimento 

da inicial acusatória, a sua autuação e o seu processamento sob o rito 

adequado, bem como a citação dos denunciados, a produção de todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das 

testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, 

prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final 

sejam julgados e condenados.(...)

Despacho: Vistos etc.I. Recebo a Denúncia ofertada em face de Erisvaldo 

Vieira de Lima, Valdinei de Jesus Lima e Nelci Moraes de Oliveira, por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.II. 

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.III. Cite-se o acusado para 

responder à denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

constar no mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

oito, qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.IV. O 

acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.V. No ato da 

citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de ofício, se o 

réu possui condições financeiras de se defender no processo. Em caso 

negativo, nomeio o d. Defensor Público desta Comarca para atuar em 

favor do réu hipossuficiente, devendo a secretaria remeter os autos para 

a resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP.VI. Determino a 

Secretária deste juízo a apresentação de informações de antecedentes do 

acusado fornecida pelo Sistema Apolo.VII. Comunique-se o recebimento 

da denúncia ao Instituto de Identificação bem como ao banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (art. 974, II da 

CNGC).VIII. Ciência ao Ministério Público.IX. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106635 Nr: 4845-34.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENILDO MARCELINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SENILDO MARCELINO DA COSTA, Cpf: 

00876264119, Rg: 15936457, Filiação: Maria Marcelina da Costa e Antonio 

Andre da Costa, data de nascimento: 30/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, convivente, tratorista, Telefone 65 9906 7714. 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: Ante o exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, para condenar SENILDO MARCELINO DA COSTA, 

já qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, com as disposições da Lei 11.304/06.Feito isso, passo a 

dosar a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto nos 

artigos 59 e 68, do Código Penal.A pena prevista no artigo 129, §9º, do 

Código Penal, é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.Analisadas 

as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denota-se que o imputado agiu 

com a culpabilidade normal à espécie; não ostenta antecedente; poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua personalidade e conduta 

social; o motivo do delito é próprio do tipo, sendo que as circunstâncias se 

encontram relatadas nos autos nada tendo a se valorar; a conduta não 

teve maiores consequências, sendo que o comportamento da vítima não 

influiu na prática delitiva.Diante das circunstâncias judiciais acima 

analisadas, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses 

de detenção.Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena 

intermediária em 03 (três) meses de detenção.Na terceira etapa, à míngua 

de causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a DEFINITIVA em 

03 (três) meses de detenção. O regime de cumprimento da pena será o 

ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código 

Penal.Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito ou multa ou sursis: inaplicáveis por falta de 

preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos para tanto, consoante 

artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. As condições para o cumprimento 

da pena serão definidas em audiência admonitória a ser designada 

oportunamente, tão logo haja o trânsito em julgado deste decisum.Diante 

do quantum de pena fixado na sentença e o regime imposto, ainda, 

ausentes os requisitos da prisão cautelar (art. 312 e 313, CPP), o réu 

poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade. 

Considerando que o sentenciado não ficou segregado em razão deste 

processo, deixo de aplicar o § 2º, do artigo 387, do Código de Processo 

Penal (Lei nº 12.736/12).Condeno o sentenciado ao pagamento das custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do CPP.INTIMEM-SE 

pessoalmente da sentença o réu, o Ministério Público e o Defensor, nos 

termos do art. 370, § 4º, e 392, incisos I a V, do Código de Processo 

Penal.Advirto que no “ato de intimação pessoal do réu, ser-lhe-á indagado 

se deseja recorrer da sentença. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial 

de justiça ou o gestor(a) reduzirá a termo a sua manifestação, 

independentemente do defensor ou advogado, de acordo com o art. 578 e 

parágrafos, do CPP”; ainda, que cabe “à Secretaria do Juízo, no momento 

da expedição do mandado de intimação da sentença, expedir também 

termo de apelação, com espaço reservado para o réu assinalar a intenção 

de recorrer da sentença condenatória” - CNGC, art. 1.421, caput e 

parágrafo único –, cujo documento deverá seguir o modelo disponível no 

sistema informatizado de acompanhamento processual – CNGC, art. 1.692, 

§ 4º.Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado 

separadamente para o Ministério Público, assistente da acusação, 

defensor e réu – CNGC, art. 1.422 e art. 1.693 -, DETERMINO que 

expeça-se a Guia de Execução Definitiva e procedam-se as 

comunicações – CNGC, art. 1.453 e ss. -, entre as quais ao Cartório 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação Criminal do Estado e 

correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia de onde proveio 
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o procedimento inquisitorial e ao TRE-MT, até o dia 15 (quinze) de cada 

mês, este via Sistema INFODIP, para os fins da CRFB/88, art. 15, III – 

CNGC, art. 1.455 -, assim como a alimentação do banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).Atendido o necessário 

e observada a inexistência nos autos de diligências a serem cumpridas ou 

informadas ao magistrado – CNGC, art. 1.697 -, ARQUIVE-SE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108009 Nr: 5420-42.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Carvalho Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEVAIR CARVALHO MACHADO, Cpf: 

08303861140, Rg: 2503352-2, Filiação: Nelson Elias de Barros e Roselaine 

Carvalho Machado, data de nascimento: 25/08/1983, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), estudante, Telefone (65) 

9-9815-6593.. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Assim agindo, DEVAIR CARVALHO MACHADO, 

vulgo "DEVA" incorreu na conduta descrita no artigo 155, ~ 4º, incisos I e 

IV, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o 

mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, 

bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor 

sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.(...)

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de ação penal movida pelo Ministério 

Público em desfavor do denunciado DEVAIR CARVALHO MACHADO.O 

Parquet acostou aos autos manifestação pugnando pela citação por edital 

quanto ao acusado (Ref. 110).É o relatório. Decido.Defiro a costa 

ministerial e DETERMINO a Secretaria quesolicite diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o 

acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado (art. 1.376, 

§1º, da CNGC-TJMT).Em caso negativo, cite-se por edital, na forma do art. 

1.376 da CNGC-TJMT e art. 361 do Código Penal.APÓS, DÊ-SE vista dos 

autos à Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115611 Nr: 2103-02.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Araujo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON ARAUJO ALMEIDA, Cpf: 

00702043141, Rg: 18022227, Filiação: Maria Oneide Araujo Almeida, data 

de nascimento: 24/04/1980, brasileiro(a), natural de São Felix de 

Balsas-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Edson Araújo 

Almeida, vez que, na forma do art. 69, do Código Penal, incorreu na(s) 

conduta(s) delitiva(s) descrita(s) no artigo 306 c/c Artigo 309, ambos da 

Lei Federal n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).(...)

Despacho: Ante o exposto, acolho o pleito ministerial e, com fulcro no art. 

341, inciso III, do CPP, DECLARO QUEBRADA A FIANÇA concedida em 

favor de EDSON ARAUJO ALMEIDA e, consequentemente, declaro a 

PERDA DE METADE DO VALOR arbitrado a título de fiança em favor do 

Conselho da Comunidade local. Expeça-se alvará.Encaminhem-se os 

autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa no 

relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).Cientifique-se o Ministério 

Público.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126857 Nr: 6678-53.2016.811.0013

 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): Carlos Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS HENRIQUE DA SILVA, Rg: 

59.034.744-5, Filiação: Rosineide Maria da Conceição, data de nascimento: 

04/06/1997, brasileiro(a), natural de Itaiba-PE, solteiro(a), Telefone 

(65)9629-9450. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a prsente denúncia em desfavor de 

CARLOS HENRIQUE DA SILVA, porquanto incorreu na conduta descrita no 

artigo 33, caput, da lei 11.343/2006...)

Despacho: Estando o acusado em local incerto e não sabido, desde já 

determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada sendo 

providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do curso 

do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo 

Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a prescrição em 

abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo 

entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: 

“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo 

da pena cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado 

(a), pois não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, 

artigo 312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.
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Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130803 Nr: 8495-55.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Aparecida Feder

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BEATRIZ APARECIDA FEDER, Filiação: 

Elza dos Santos Feder e Joacir Feder, data de nascimento: 25/12/1974, 

brasileiro(a), natural de Campina da Lagoa-PR, solteiro(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Assim agindo, Beatriz Aparecida Feder incorreu, na 

forma do artigo 69 do Código Penal, nas condutas descrita(s) no(s) 

artigo(s) 129, caput e 147 (por duas vezes), ambos do Decreto Lei 

Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal), motivo pelo qual o MINISTÉRIO 

PÚBLICO oferece a presente denúncia e requer seja designada audiência 

de instrução e julgamento, citando a denunciada na forma dos artigos 66 e 

68 da Lei Federal n.o 9.099/95, pelo que, uma vez exercido o direito de 

defesa preliminar e recebida a inicial, mister que sejam inquiridas as 

testemunhas adiante arroladas, interrogando-se a seguir a denunciada, 

preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.(...)

Despacho: Vistos, etc.Considerando-se o teor Ofício nº 

2325/2019/GAB/SAAP/SESP acostado aos autos à fl. 94, CITE-SE a 

acusada por edital, na forma do art. 1.376 da CNGC-TJMT e art. 361 do 

Código de Processo Penal, com prazo de 30 dias.Transcorrido o prazo do 

edital sem resposta à acusação, desde já determino a suspensão do 

processo e do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do CPP, 

encaminhando-se os autos ao arquivo provisório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cientifique-se o MP.

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130909 Nr: 8548-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Barbosa Lina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO BARBOSA LINA, Cpf: 

98127683272, Rg: 2536172-4, Filiação: Raimunda Barbosa Lina, data de 

nascimento: 06/09/1983, brasileiro(a), natural de Governador Archer-MA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Francisco 

Barbosa Lima, vez que, na forma do art. 69 do Decreto Lei Federal n.o 

2.848/1940 (Código Penal), e aplicando-se as disposições da Lei Federal 

n.o 11.340/2006, incorreu nas seguintes condutas: (i) artigo 147, caput, do 

Código Penal e (ii) artigo 129, ~9°, do Código Penal.(...)

Despacho: Referências 51 e 57: estando o acusado em local incerto e não 

sabido, determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Após, nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Deixo de decretar a prisão 

preventiva do (a) acusado (a), pois não vislumbro a presença dos 

requisitos legais previstos no CPP, artigo 312 e seguintes.Decorrido 1 ano, 

dê-se vista dos autos ao Ministério público para tentativa de localização do 

(a) acusado (a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa 

na distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).

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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132775 Nr: 480-63.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria Benício de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE MARIA BENÍCIO DE PAULA, Cpf: 

98154141191, Rg: 16.162132, Filiação: Luzinete Benício de Paula e Erli 

Raimundo de Paula, data de nascimento: 03/01/1984, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), cabelereira, Telefone 6599468452. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Assim agindo, Eliane Maria Benicio de Paula incorreu 

na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 136, caput, do Decreto Lei 

Federal n.o 2.848/1940 (Código Penal), motivo pelo qual o MINISTÉRIO 

PÚBLICO oferece a presente denúncia e requer seja designada audiência 

de instrução e julgamento, citando a denunciada na forma dos artigos 66 e 

68 da Lei Federal n.o 9.099/95, pelo que, uma vez exercido o direito de 

defesa preliminar e recebida a inicial, mister que sejam inquiridas as 

testemunhas adiante arroladas, interrogandose a seguir a denunciada, 

preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.(...)

Despacho: Vistos, etc. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ELIANE MARIA 

BENÍCIO DE PAULA para apuração da infração penal prevista no artigo 

136, caput, do Código Penal.Analisados os elementos informativos 

coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus commissi delicti. Assim, RECEBO a 

denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do 

artigo 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do artigo 394, 

§1º, inciso II, do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito SUMÁRIO.Considerando que o Ministério 

Público não teve êxito na localização da denunciada, mesmo após 

inúmeras tentativas, DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO A CITAÇÃO 
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DA DENUNCIADA POR EDITAL, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

legal, devendo constar que, na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.Publicado o edital e decorrido o prazo sem 

manifestação do (a) denunciado (a), desde já DETERMINO A SUSPENSÃO 

DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fulcro no art. 366 do 

Código de Processo Penal.Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como proceda à 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), nos moldes do art. 1.373, III, da CNGC, conforme conta 

ministerial de fls. 04.Havendo processo de execução penal em trâmite em 

desfavor do (a) denunciado (a), proceda-se à comunicação ao Juízo 

competente, conforme determinado pelo artigo 20 da Resolução CNJ nº. 

113/2007.Apresentada a defesa e sendo arguida preliminar ou 

apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação (Código de Processo Penal – art. 409).Não apresentada a 

defesa no prazo legal, proceda-se a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, com a remessa dos autos ao arquivo provisório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133165 Nr: 602-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Severino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado Agricola Paes de Barros 

- OAB-MT 6.700, para apresentar a resposta à acusação.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138246 Nr: 2967-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Gaspare Ribeiro, Silvio Oliver 

Meronho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI DE GASPARE RIBEIRO, 

Filiação: Laidir de Gaspare Ribeiro e José Claudio Ribeiro, data de 

nascimento: 19/01/1978, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-MT, solteiro(a), 

garimpeiro, Telefone 69 92233 2473 e atualmente em local incerto e não 

sabido SILVIO OLIVER MERONHO, Cpf: 34909710272, Rg: 521248, 

Filiação: Arminda Silva Oliver Meronho e Antonio Oliver Meronho, data de 

nascimento: 19/11/1972, brasileiro(a), natural de Ji -. Paraná-RO, 

convivente, garimpeiro/madereiro, Telefone 69 9221 6233. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente den' m vor de Silvio Oliver Meronho e 

Claudinei de Gaspare a conduta descrita no artigo 155, 9 1°,94°, incisos II1 

e IV, do Decreto Lei Federal n.O2.848/1940 (Código Penal).(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando os acusados em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Deixo de decretar a prisão 

preventiva dos acusados, pois não vislumbro a presença dos requisitos 

legais previstos no CPP, artigo 312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se 

vista dos autos ao Ministério público para tentativa de localização dos 

acusados.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138247 Nr: 2968-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei de Gaspare Ribeiro, Silvio Oliver 

Meronho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDINEI DE GASPARE RIBEIRO, 

Filiação: Laidir de Gaspare Ribeiro e José Claudio Ribeiro, data de 

nascimento: 19/01/1978, brasileiro(a), natural de Ji-paraná-MT, solteiro(a), 

garimpeiro, Telefone 69 92233 2473 e atualmente em local incerto e não 

sabido SILVIO OLIVER MERONHO, Cpf: 34909710272, Rg: 521248, 

Filiação: Arminda Silva Oliver Meronho e Antonio Oliver Meronho, data de 

nascimento: 19/11/1972, brasileiro(a), natural de Ji -. Paraná-RO, 

convivente, garimpeiro/madereiro, Telefone 69 9221 6233. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Claudinei de 

Gaspare Ribeiro e Sílvio Oliver Meronho, vez que incorreram na conduta 

descrita no artigo 155, § 1° e § 4°, incisos I e IV, do ecreto Lei Federal •° 

848/1940 (Código Penal).(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando os acusados em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Deixo de decretar a prisão 

preventiva dos acusados, pois não vislumbro a presença dos requisitos 

legais previstos no CPP, artigo 312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se 

vista dos autos ao Ministério público para tentativa de localização dos 

acusados.Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143201 Nr: 4936-56.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Henrique Jesus Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON HENRIQUE JESUS MATTOS, 

Cpf: 02094332136, Rg: 1725566-0, Filiação: Elzania Luiz de Jesus e 

Adilson Santos Mattos, data de nascimento: 31/05/1989, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), padeiro e confeiteiro, 

Telefone 9906-4144. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Assim agindo, Robson Henrique Jesus Mattos 

incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) 147, caput, do 

Decreto Lei Federal n.O 2.848/1940 (Código Penal), motivo pelo qual o 

MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente denúncia e requer seja 

designada audiência de instrução e julgamento, citando o denunciado na 

forma dos artigos 66 e 68 da Lei Federal n.O 9.099/95, pelo que, uma vez 

exercido o direito de defesa preliminar e recebida a inicial, mister que 

sejam inquiridas as testemunhas adiante arroladas, interrogandose a 

seguir o denunciado, preenchidas as demais formalidades legais, até final 

julgamento e condenação.(...)

Despacho: Vistos, etc.Estando o acusado em local incerto e não sabido, 

desde já determino sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada 

sendo providenciado, desde já determino a suspensão do processo e do 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de 

Processo Penal.A suspensão do prazo prescricional observará a 

prescrição em abstrato, conforme definido pelo artigo 109 do Código 

Penal, seguindo entendimento firmado pelo STJ no verbete 415 de sua 

Súmula, in verbis: “O período de suspensão do prazo prescricional é 

regulado pelo máximo da pena cominada”.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos 

autos ao Ministério público para tentativa de localização do (a) acusado 

(a).Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na 

distribuição, mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144246 Nr: 5366-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves Da Silva, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILSON ALVES DA SILVA, Cpf: 

01477276696, Rg: MG.12.860.897, Filiação: Antonia Roque da Silva e 

Antonio Alves da Silva, data de nascimento: 20/07/1982, brasileiro(a), 

natural de Dolcinopolis-SP, solteiro(a), Telefone 65 8438 9477. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)

Despacho: Vistos, etc. Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MARCOS RAFAEL 

DE FREITAS para apuração da infração penal prevista no artigo 309, 

caput, da Lei nº 9.503/1997.Analisados os elementos informativos 

coligidos aos autos, constato a existência de lastro probatório mínimo e 

idôneo a denotar a existência do fumus commissi delicti. Assim, RECEBO a 

denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do 

artigo 395 do mesmo diploma legal.Considerando os critérios do artigo 394, 

§1º, inciso II, do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito SUMÁRIO.Considerando que o Ministério 

Público não teve êxito na localização da denunciada, mesmo após 

inúmeras tentativas, DEFIRO o pedido ministerial e DETERMINO A CITAÇÃO 

DO DENUNCIADO POR EDITAL, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 396-A do mesmo diploma 

legal, devendo constar que, na resposta, poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo a intimação, 

quando necessário.Publicado o edital e decorrido o prazo sem 

manifestação do (a) denunciado (a), desde já DETERMINO A SUSPENSÃO 

DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, com fulcro no art. 366 do 

Código de Processo Penal.Comunique-se o recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como proceda à 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), nos moldes do art. 1.373, III, da CNGC, conforme conta 

ministerial de fls. 04.Havendo processo de execução penal em trâmite em 

desfavor do (a) denunciado (a), proceda-se à comunicação ao Juízo 

competente, conforme determinado pelo artigo 20 da Resolução CNJ nº. 

113/2007.Apresentada a defesa e sendo arguida preliminar ou 

apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação (Código de Processo Penal – art. 409).Não apresentada a 

defesa no prazo legal, proceda-se a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, com a remessa dos autos ao arquivo provisório.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163576 Nr: 1986-40.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARI ALVES CORDEIRO, Cpf: 

00181734117, Rg: 1418679-9, Filiação: Benvinda Alves Cordeiro e Divino 

Alves Cordeiro, data de nascimento: 14/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Jauru-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65)99606-6485. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de DARI ALVES CORDEIRO, acima qualificado, do 

inteiro teor das Medidas Protetivas deferidas em favor da vítima ADRIELI 

DE OLIVEIRA CORDEIRO, a seguir transcritas: "Trata-se de Pedido de 
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Providências Protetivas formulado pela Autoridade Policial, em favor de 

ADRIELI DE OLIVEIRA CORDEIRO, relatando que a vítima sofreu agressões 

por parte do representado DARI ALVES CORDEIRO, que é seu genitor, e 

conforme relata morou nove meses com seu pai e atualmente mora com 

uma colega Maiana. Relatou a vítima, que ontem estava em uma festa na 

comunidade Barretos e que chegando lá seu pai a recebeu com um tapa 

na cara e um puxão de cabelo e sua colega Maiana recebeu um soco na 

cabeça do representado. Asseverou, por fim, que as agressões que 

sofreu não ficaram marcas, mas sente dor. Decido. Considerando a 

especial situação vivenciada pela vítima ADRIELI DE OLIVEIRA CORDEIRO, 

reveladora da circunstância de quem foi submetida a atos de violência 

familiar, de ordem física e psicológica, perpetrados pelo agressor DARI 

ALVES CORDEIRO — e, tais constatações podem ser sorvidas, máxime do 

conteúdo do depoimento prestado pela própria vítima — e com o objetivo 

de preservar os seus interesses e colocar termo aos atos de violência 

que foram, em tese, perpetrados pelo representado, narrados no presente 

procedimento, DEFIRO o pedido formulado na petição inicial, 

independentemente da prévia audiência do agressor [art. 19, § 1º da Lei 

n.º 11.340/2.006], para o fim de: a) PROIBIR o agressor de se aproximar 

da ofendida, seus familiares em uma distância de 500 (quinhentos) metros, 

na forma do art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/2006; b) PROIBIR o 

agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.º 11.340/2006; c) PROIBIR o agressor de 

frequentar a residência da vítima e de seus familiares, na forma do art. 22, 

inciso III, alínea ‘c’ da Lei n.º 11.340/2006; Estas medidas começam a valer 

desde a intimação do autor do fato e perdurarão pelo prazo de 06 (seis 

meses), uma vez que não podem perdurar ad perpetuam. No mais, o 

representado deverá ser cientificado que, no caso de DESCUMPRIMENTO 

ou imposição de obstáculos à fiel execução das medidas de proteção que 

foram cominadas, mediante a prolação do presente veredicto, PODERÁ 

SER DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 313, 

inciso III, do Código de Processo Penal. Intimem-se, inclusive a ofendida 

(art. 21 da Lei n.º 11.340/06). Decorrido o prazo de 06 (seis) meses, 

intime-se a ofendida para que compareça na Secretaria do Juízo, no prazo 

de 10 (dez) dias, a fim de manifestar seu interesse no prosseguimento 

das medidas deferidas na presente decisão, consignando que a ausência 

de manifestação implicará em desistência tácita. PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS PLANTÃO REGIONALIZADO 2 Rua Presidente Getúlio Vargas, 

s/n – Vista Alegre – São José dos Quatro Marcos- MT – Fone/Fax: (65) 

3251-1182 Após, vista dos autos ao Ministério Público para que tome 

ciência dos fatos e postule, caso queira, as diligências que entender 

cabíveis (art. 19, § 1º, da Lei n.º 11.340/06). Comunique-se à Autoridade 

Policial e à Polícia Militar a respeito do conteúdo da presente decisão para 

fiscalização das medidas. Em razão do caráter de urgência, SERVE A 

PRESENTE DECISÃO DE MANDADO JUDICIAL. Cumpra-se com 

URGÊNCIA."

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de pedido de intimação por edital 

do representado DARI ALVES CORDEIRO, acerca da concessão de 

medidas protetivas em face de ADRIELI DE OLIVEIRA CORDEIRO, feito pelo 

Ministério Público.Consigno que o ENUNCIADO 43, do IX FONAVID, aduz 

que “Esgotadas todas as possibilidades de intimação pessoal, será cabível 

a intimação por edital das decisões de medidas protetivas de 

urgência”.Assim, considerando que no presente feito as tentativas de 

intimação pessoal do REPRESENTADO restaram infrutíferas, DEFIRO a 

cota ministerial de fls. 30 e DETERMINO a intimação de DARI ALVES 

CORDEIRO, por edital.Cientifique-se o Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário.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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177228 Nr: 7819-39.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Rodrigues Barbosa, Weverson 

Gonçalves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENILDO RODRIGUES BARBOSA, Cpf: 

83221603134, Rg: 1187843-6, Filiação: Marlene Rodrgiues Barbosa e Jose 

Pedro Barbosa, data de nascimento: 27/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Caceres-MT, convivente, Telefone 9962-8531. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Renildo 

Rodrigues Barbosa e Weverson Gonçalves Costa, uma vez que 

incorreram na conduta prevista no artigo 14, caput, da Lei Federal n.° 

10.826/2003.(...)

Despacho: Vistos, etc.Trata-se de ação penal por meio da qual foram 

denunciados RENILDO RODRIGUES BARBOSA e WEVERSON 

GONÇALVES COSTA, pela prática, em tese, ao disposto nos artigo 14, 

“caput”, da Lei 10.826/2003.A denúncia foi recebida no dia 14/01/2019 

(pág. 71).O acusado Renildo não foi localizado para ser citado 

pessoalmente e com vista dos autos, o Ministério Público requereu fosse 

oficiado a Superintendência do Sistema prisional deste Estado a fim de 

localizar o réu Renildo e, em caso negativo, pugnou pela citação do 

acusado por meio de edital, nos termos do artigo 361 do CPP e, na 

hipótese de não comparer e nem constituir defensor, requer, desde já, a 

suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.É o 

necessário. Fundamento e decidoI – DOS REQUERIMENTOS 

MINISTERIASDEFIRO conforme formulado pelo representante ministerial em 

cota retro.DETERMINO seja oficiada a Superintendência do Sistema 

Prisional deste Estado a fim de obter informação se, eventualmente, o 

acusado RENILDO RODRIGUES BARBOSA se encontra custodiado em 

algum ergástulo público.Em caso negativo, considerando que a citação 

pessoal do acusado Renildo restou infrutífera e, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO, desde já, a citação por edital do réu nos termos do art. 361 

do CPP.Decorrido o prazo do referido edital, após a sua certificação, 

VOLTEM OS AUTOS CONCLUSOS PARA ANÁLISE DA SUSPENSÃO DO 

PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.II – DAS DEMAIS 

DETERMINAÇÕESEm relação ao acusado WEVERSON GONÇALVES 

COSTA, solicite-se a devolução da carta precatória expedida ao juízo da 

comarca de Cuiabá/MT para proceder à citação do réu, devidamente 

cumprida.Intime-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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190674 Nr: 3301-69.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Felix Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA PAULA FELIX RIBEIRO MARTINS, 

Filiação: Rosa Maria Felix Ribeiro e Paulo Cesar Felix, data de nascimento: 

19/06/1997, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de Ana Paula Félix 

Ribeiro Martins, vez que incorreu na conduta descrita no artigo 155, §§ 1° 

e 4°, inciso II (abuso de confiança), do Decreto Lei Federal n.° 2.848/1940 

(Código Penal).(...)

Despacho: Vistos, etc.Em atenção a cota ministerial de fl. 50, DETERMINO 

que seja oficiada a Superintendência do Sistema Prisional deste Estado – 

CNGC, art. 1.376, §1°, para que, informe se a denunciada ANA PAULA 

FÉLIX RIBEIRO MARTINS está segregada em alguma unidade prisional do 

Estado de Mato Grosso.Se negativa a informação recebida do Sistema 

Prisional e estando a acusada em local incerto e não sabido, determino 

sua citação por edital com prazo de 30 dias.Nada sendo providenciado, 

desde já determino a suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.A 

suspensão do prazo prescricional observará a prescrição em abstrato, 

conforme definido pelo artigo 109 do Código Penal, seguindo entendimento 

firmado pelo STJ no verbete 415 de sua Súmula, in verbis: “O período de 

suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena 

cominada”.Deixo de decretar a prisão preventiva do (a) acusado (a), pois 

não vislumbro a presença dos requisitos legais previstos no CPP, artigo 

312 e seguintes.Decorrido 1 ano, dê-se vista dos autos ao Ministério 

público para tentativa de localização do (a) acusado (a).Encaminhem-se 

os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, mas com baixa 

no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 1349).Cientifique-se o 

Ministério Público.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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193357 Nr: 4825-04.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Pereira Agostinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALINE PEREIRA AGOSTINHO, Cpf: 

06161013177, Rg: 2534272-0, Filiação: Ana Lucia Rodrigues Pereira e 

Antonio Agostinho Filho, data de nascimento: 28/03/1998, brasileiro(a), 

natural de Jauru-MT, convivente, vendedora de cartela de jogos, Telefone 

65 99698 9231. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...) Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de 

Aline Pereira Agostinho, vez que incorreu na conduta descrita no art. 171, 

caputg, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.(...)

Despacho: Ante o exposto, acolho o pleito ministerial e com fulcro no art. 

341, inciso III, do CPP, DECLARO QUEBRADA A FIANÇA concedida em 

favor de ALINE PEREIRA AGOSTINHO e, consequentemente, declaro a 

perda de metade do valor arbitrado a título de fiança em favor do Conselho 

Comunitário de Segurança Pública de Pontes e Lacerda/MT, expedindo-se 

alvará para liberação do valor em favor do conselho.APÓS, 

encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, 

mas com baixa no relatório (Provimento n.º 41/2016, artigo 

1349).Cientifique-se o Ministério Público.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, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de fevereiro de 2020

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-23.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000617-23.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GRACIELE ROSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO LINO DA SILVA, 

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES 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: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 13/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 

29 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: 1000618-08.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM FINANCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000618-08.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:RODOMAX 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EBER DOS SANTOS POLO PASSIVO: KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM 

FINANCAS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 13/04/2020 Hora: 12:10 , 

no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 29 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: 1000619-90.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000619-90.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:SUPERMERCADO 

UNIAO EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAIRA GASPAR 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Migração - Pontes e Lacerda Data: 13/04/2020 Hora: 12:20 , no endereço: 

AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 1 

de março 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: 1000620-75.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. STEIN EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000620-75.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:M. M. STEIN 

EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO REZENDE POLO 

PASSIVO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - Pontes e Lacerda Data: 

13/04/2020 Hora: 12:30 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 1 de março 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: 1000621-60.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GELBER CORNELIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000621-60.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:GELBER 

CORNELIO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: NS2.COM INTERNET 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: Migração - Pontes e 

Lacerda Data: 13/04/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 

2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 2 de março 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: 1000622-45.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELISBERTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA PIRES DA COSTA OAB - MT24527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REU)

 

PROCESSO n. 1000622-45.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:MAURICIO 

FELISBERTO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REGINA 

PIRES DA COSTA POLO PASSIVO: VIACAO JUINA LTDA - EPP 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Migração - 

Pontes e Lacerda Data: 13/04/2020 Hora: 12:50 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 2 de março 

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: 1002828-66.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE PINHO SAAB FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002828-66.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GONCALO DE PINHO SAAB 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. PRELIMINAR As ações declaratórias nas hipóteses 

de cabimento previstas no artigo 19 e 20 do novo Código de Processo 

Civil, são imprescritíveis. Isso decorre do fato de que as referidas ações 

buscam afastar dúvidas e fixar certezas jurídicas em situações que, 

quando não elucidadas, estão aptas a provocar danos para as partes. 

Opino pelo não acolhimento da preliminar. Pois bem. Trata-se de Ação de 

Declaratória para Promoção Retroativa, Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Tutela de Urgência e/ou Tutela de Evidência (verba alimentar) ajuizada por 

GONCALO DE PINHO SAAB FILHO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO aduzindo, em síntese, possuir direito a promoção retroativa na 

carreira de oficial da policia militar. Afirma ter direito à progressão na 

carreira de Bombeiro Militar-MT 2º Tenente Bombeiro Militar em dezembro 

do ano de 2010, e em dezembro do ano de 2012 provendo-o ao posto de 

1º Tenente Bombeiro Militar e em dezembro de 2015 ao posto de Capitão 

Bombeiro Militar, porém, manteve-se inerte o Estado. Sustenta o autor, que 

tal alegação não condiz com a realidade já que devidamente comprovou 

que cumpriu os requisitos necessários e que, mesmo assim, o Estado não 

tomou providências para a garantia dos seus direitos a progressão na 

carreira militar. Com a demanda, pretende o Autor ser promovido ao posto 

de Bombeiro Militar-MT 2º Tenente Bombeiro Militar em dezembro do ano de 

2010, e em dezembro do ano de 2012 provendo-o ao posto de 1º Tenente 

Bombeiro Militar e em dezembro de 2015 ao posto de Capitão Bombeiro 

Militar, uma vez que ficou impossibilitado de ascender por promoções a 

tais postos, por inércia da administração pública. Devidamente citado o 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação para aduzir em dois 

parágrafos que a parte Requerente não faz jus a promoção porque há 

necessidade de preenchimento de requisitos específicos. Ademais, 

sustentou ser impossível de interferência do Poder Judiciário na questão 

posta em juízo. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. Primeiro devo resolver sobre a alegação de 

impossibilidade de interferência do Poder Judiciário in casu. A redefinição 

do princípio da razoabilidade como meio limitador à atuação do Poder 

Público, no sentido de vedar restrições desarrazoadas e inadequadas a 

direitos subjetivos dos cidadãos, acaba por reclamar o alargamento da 

atuação do Poder Judiciário, a fim de proteger os cidadãos da atuação ou 

de inércia injusta e desproporcional do Estado, onde quer que se alojem 

tais vícios. Igualmente, de acordo com o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, em caso de lesão ou ameaça a direito, deverá o 

Judiciário apreciar a situação para dizer se o ato administrativo ou a 

inatividade administrativa encontra-se amparado pelo sistema jurídico 

vigente, efetivando o controle jurisdicional. Agrega-se neste sentido, o 

posicionamento do Ministro Carlos Velloso, no RE n. 359444/RJ: 

Administração Pública Prática de Atos Regência. A Administração Pública 

submete-se, nos atos praticados, e pouco importando a natureza destes, 

ao princípio da legalidade. Em um Estado Democrático não se tolera atos 

excessivos ou abusivos, sendo permitido ao Poder Judiciário reprimir o 

abusivo ato administrativo discricionário: [...] Lei 9.784/99 foi promulgada 

justamente para introduzir no nosso ordenamento jurídico o instituto da 

Mora Administrativa como forma de reprimir o arbítrio administrativo, pois 

não obstante a discricionariedade que reveste o ato da autorização, não 

se pode conceber que o cidadão fique sujeito a uma espera abusiva que 

não deve ser tolerada e que esta sujeita, sim, ao controle do Judiciário a 

quem incumbe a preservação dos direitos, posto que visa a efetiva 

observância da lei em cada caso concreto [...]?. (destaquei). Cabe aqui, 

fazer referência aos ensinamentos do Professor e Procurador 

Federal/AGU Raimundo Márcio Ribeiro Lima: A Administração Pública 

possui, acima de tudo, dever de observância às prescrições legais, isto é, 

um verdadeiro dever de juridicidade1 no cometimento das suas mais 

diversas funções. Assim, quando há inobservância dos deveres a ela 

impostos pela ordem jurídica, por certo, tem-se a inatividade do Estado; 

portanto, exsurge uma refinada ilegalidade, na medida em que a inércia 

estatal, em que pese não consolidar uma posição diretamente supressiva 

de direitos dos administrados, faz com que as prestações do Poder 

Público sejam postergadas indefinidamente. A demora, em qualquer caso, 

é um grave dano. Assim sendo, o não atuar pode se revelar tão danoso 

quanto eventual atividade ilegal da Administração Pública. Desta feita, não 

merece ser acolhida a alegação no sentido do afastamento do Poder 

Judiciário, vez que não pode ficar imune ao controle judicial 

demanda/impasse a respeito do direito à progressão de carreira de oficial 

da policia militar, ainda mais quando se sustenta que o Estado - 

Administração por inatividade administrativa injustificável, abusiva e ilegal 
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impediu que se concretizasse direito do Requerente devidamente 

garantido em lei. Quanto à matéria de fundo discutida nos autos, o Estado 

de Mato Grosso apresentou contestação para aduzir que a parte 

Requerente não faz jus a promoção porque no ano de 2013 houve 

seleção e o requerente não restou selecionado, contudo seu direito fora 

constituído em 2010, somente 03 após, a Requerida buscou realizar 

seleção, mesmo com o preenchimento de requisitos específicos no ano 

2010, sem qualquer sanção administrativa ou fato que impossibilite o gozo 

de direito pleiteado. No presente caso, há que se reconhecer que houve 

sim inatividade administrativa injustificável, ilegal e injusta por parte do 

Estado-Administração, já que oportunamente não se tomou as 

providências administrativas necessárias para oferecer o curso de 

formação complementar CHOA para as praças e, com isso, capacitar os 

bombeiros militares aptos a integrarem os quadros de acesso com a 

devida e justa progressão na carreira para todos com direitos iguais. Não 

basta ao Estado-Administração argumentar que não poderia garantir o 

direito do Autor porque estaria sob pena de se abrir precedente para 

outros na mesma situação? para escapar de sua responsabilidade legal. 

Neste caso, além de não ter havido comprovação, tais alegações não 

podem justificar a inatividade estatal e, também, o injusto prejuízo à 

carreira militar do Requerente. No caso em apreço, entendo que o Estado 

não poderia se manter inerte diante da existência de um sistema legal de 

ascensão profissional que dependia/depende de atos concretos do 

Estado-administração no sentido de viabilizar tal ascensão. Deve-se 

reconhecer que o Estado passa a ter obrigação legal de garantias de 

direitos quando o Sistema Legal faça o direito de ascensão funcional 

depender de ato administrativo do Estado-Administração para tal 

concretização. Portanto, cediço que a inércia do Estado-Administração 

constituiu e constitui violação aos princípios constitucionais da Legalidade 

e da moralidade administrativa (art. 37, caput da CF); da isonomia (art. 5º, 

caput da CF); e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III da CF), 

na medida em que restringiu valores fundamentais inerentes a todo e 

qualquer ser humano e não apenas aos militares. Soma-se ainda a 

violação do princípio da eficiência administrativa. Assim, não restam 

dúvidas que a inércia por parte do Estado-Administração resultou em 

inquestionável violação das normas legais/constitucional e em inegável 

prejuízo ao Autor-Requerente, que ficou preterido em seu direito de 

ascensão aos postos posteriores na carreira militar. Por derradeiro, 

cumpre observar que cabia ao Estado conduta ativa com atos concretos e 

garantidores de direitos, não sendo admissível que o Autor-Requerente 

seja penalizado eternamente pela inércia da Administração Pública. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica nesse sentido, 

veja-se: Tribunal de Justiça o posicionamento de que, "os 

Terceiros-Sargentos da Aeronáutica, que foram promovidos a esta 

graduação por força do Decreto 68.951/71, têm direito às promoções 

subsequentes, independentemente da realização do estágio de 

aperfeiçoamento." (AgRg no AgRg no REsp549.980/CE, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17.2.2009, DJe 

2.3.2009; AgRg no Ag 1.072.986/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 

julgado em 5.2.2009, DJe 9.3.2009; AgRg no Ag 1.317.024/DF, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 

12.11.2010.) [...] (STJ – AgRg no AgRg no REsp: 1257716 DF 

2011/0091718-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 03/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/11/2011). O julgado acima se refere ao caso dos autos, posto que, da 

mesma forma o Autor-Requerente restou prejudicado pela inércia da 

Administração Pública que deixou de ofertar o curso referido para que 

pudesse viabilizar a promoção e consequente ascensão na carreira 

militar. Assim, há que se reconhecer que o Autor-Requerente tem direito a 

progressão na carreira, pelo critério de promoção em ressarcimento de 

preterição, nos termos do art. 17 da lei 10.076/2014, bem como da 

interpretação legal e constitucional referente ao tema. Destarte, caminho 

outro não há senão o da procedência 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, JULGO PROCEDENTE A 

RECLAMAÇÃO e, em consequência, DETERMINO que o Estado proceda 

com a promoção do Autor, pelo critério de ressarcimento de preterição, 

aos seguintes postos: ao posto de 2º Tenente Bombeiro Militar em 

dezembro do ano de 2010, e em dezembro do ano de 2012 provendo-o ao 

posto de 1º Tenente Bombeiro Militar e em dezembro de 2015 ao posto de 

Capitão Bombeiro Militar. Sem custas e sem honorários, conforme art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado da presente sentença, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Ressalto que na presente ação declaratória não foi formulado pedido de 

cobrança/indenização quanto a diferenças salariais oriundas das 

promoções, razão pela qual não poderão ser pleiteadas/executadas 

nestes autos, dependendo de nova demanda a ser intentada pela parte 

autora, caso queira. Pontes e Lacerda/MT, 26 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003468-69.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE FREITAS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003468-69.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARCIA DE FREITAS BASTOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de AC ÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MÁRCIA DE FREITAS BASTOS em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Preliminar Ausência de Comprovante de 

Endereço em Nome da Reclamante. Conforme pode ser observado nos 

autos, a reclamada alega que a reclamante não juntou o comprovante atual 

de residência, de água, luz ou telefone, em seu nome e com endereço 

válido. Para tanto, a apresentação do comprovante do domicílio é 

indispensável para a verificação do foro competente. Em relação ao 

comprovante de residência, foi juntado aos autos faturas da própria 

reclamada com endereço da reclamante. O formalismo excessivo não 

pode obstaculizar acesso à justiça, como direito fundamental que é. Dessa 

feita, resta afastada 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 à 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. 

Verifica-se que a reclamante juntou aos autos contrato de trabalho onde 

consta data de sua admissão em 20/06/2014, que comprova que a muito 

tempo tem residência fixa, nesta cidade. No presente caso, a Reclamante 

logrou êxito em comprovar a ocorrência da inexistência de débito, a qual 

foi incumbida pela reclamada. Inexiste nos autos a demonstração 

inequívoca da contratação (contrato devidamente assinado; áudio da 

gravação; e-mail; etc...), sendo que “telas de sistemas”, ou “faturas” 

isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a comprovar a 

relação jurídica entre as partes. Portanto, não se desincumbiu a parte 

Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do CDC, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado. Desta forma, o 

dano decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re 

ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. - 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Diante da conclusão já proferida em relação ao 

pedido principal, é de se reconhecer improcedente, por decorrência lógica, 

o pedido contraposto. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 
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consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO 

e, em consequência; DECLARAR inexistente o débito objeto da lide, bem 

como a exclusão definitiva do débito atribuído a reclamante. CONDENO a 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desse 

arbitramento acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês desde o 

evento danoso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA (INTERESSADO)

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):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001008-12.2019.8.11.0013. INTERESSADO: MONICA PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Pontes e Lacerda, 2 de março de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002643-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE BATTISTETTI BERLANGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002643-62.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito deverá ser realizado pelo Contador desta 

Comarca, por meio do Sistema SRP, independente do disposto no 

Provimento nº 11/2017-CM, na forma do Provimento nº 06/2020-CM, de 12 

de fevereiro de 2020. Os consectários legais de mora deverão seguir o 

que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, vez que os 

embargos de declaração outrora interpostos já foram julgados e não há 

mais suspensão nacional decorrente daquele feito. Realizados os 

cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou precatório, conforme o 

valor da execução, ressalvada a possibilidade de o exequente renunciar 

ao montante que exceder o limite legal da RPV. O Ofício Requisitório 

deverá ser expedido e cadastrado valendo-se do Sistema SRP, conforme 

Provimento nº 06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Tão logo seja 

comprovado o depósito judicial, a Secretaria deverá requerer a vinculação 

aos autos e fazer conclusão para sentença de extinção pelo cumprimento 

da obrigação. Decorrido o prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do 

Código de Processo Civil), contados do recebimento do Ofício Requisitório, 

sem que seja juntado comprovante de pagamento nos autos, deverá a 

Secretaria certificar o ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 

11/2017-CM. Em seguida, deverá remeter os autos ao Contador desta 

Comarca apuração da mora, por meio do Sistema SRP, independente do 

disposto no Provimento nº 11/2017 do CM, na forma do Provimento nº 

06/2020-CM, de 12 de fevereiro de 2020. Com a juntada do cálculo da 

mora, conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. 

Pontes e Lacerda/MT, 2 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-61.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NICOLAU AMADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000914-61.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos 

autos foi protocolada no prazo legal Certifico ainda que procedo a 

intimação da parte autora, para no prazo de lei, impugnar a 

contestação´apresentada. Poxoréu/MT, 2 de março de 2020 SALUSTIANO 

CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000989-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P O X O R É O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000989-03.2019.8.11.0014; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Idade 

(Art. 48/51)]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a contestação acostada nos 

autos foi protocolada no prazo legal. Certifico ainda que procedo a 

intimação da parte autora para no prazo de lei impugnar a contestação 

apresentada Poxoréu/MT, 2 de março de 2020 SALUSTIANO CANDIDO 

PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001208-16.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA ajuizada por VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, em 

desfavor do INSS. A parte requer o deferimento do benefício da 

gratuidade de justiça. No entanto, em que pese a previsão contida no art. 

99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de veracidade da alegação 

de hipossuficiência da pessoa natural, a Constituição Federal, no art. 5º, 

inciso LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente, 

ressalvada a hipótese em que o contexto fático e probatório dos autos ou 

a natureza da ação, por si sós, permitam aferir com segurança razoável a 

hipossuficiência econômica da parte. No caso dos autos, o requerente 

afirma ser advogado e não traz aos autos documentos que permitam 

infirmar sua capacidade financeira para arcar com as custas do 

processo. Ademais, os fatos narrados e a natureza da causa em questão, 

por si sós, não permitem presumir, ainda que relativamente, a 

hipossuficiência econômica da parte, sendo necessária a comprovação 

do alegado. Verifico, ainda, que não foram anexados ao caderno 

processual os documentos pessoais da parte autora (RG, CPF e 

comprovante de residência). Com efeito, nos termos do art. 321, caput do 

CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) 

juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade de 

arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal, contas de consumo 

habitual do lar (como água e luz), etc. ou alternativamente, comprovar o 

recolhimento de custas processuais; (b) Juntar aos autos os documentos 

de identificação pessoal (RG, CPF e comprovante de residência). 

Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-31.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDE MOREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001110-31.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARCONDE MOREIRA NEVES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Considerando o entendimento fixado pelo STF no Recurso 

Extraordinário nº. 631.240/MG, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, promova ou comprove ter realizado o 

requerimento administrativo do benefício ora pretendido nesta demanda, 

sob pena de extinção do processo sem a resolução do mérito. Realizado o 

requerimento na forma acima mencionada, ABRA-SE vista dos autos a ré 

para que, no prazo de 90 (nove) dias, manifeste acerca da postulação, 

inclusive, podendo neste prazo apresentar contestação de mérito. Após, 

CERTIFIQUE-SE o decurso dos prazos, REMETAM-SE os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000208-44.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000208-44.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOAO DIAS SANTANA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com pedido de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a ser deferida em sede de sentença, 

proposta por JOÃO DIAS SANTANA, em face do INSS, pugnando pela 

concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de 

interesses indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, 

em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, 

não se apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré 

mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o 

pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), 

ciente de que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, 

em conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000203-22.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE POXOREU (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000203-22.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA REU: MUNICÍPIO DE POXOREU Vistos. 

Em que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15 relativamente à 

presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa 

física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem 

qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No 

caso dos autos, a parte autora é, sabidamente, advogado de larga 

atuação nesta comarca. Não obstante, juntou a mencionada declaração, 

sem, contudo, apresentar quaisquer fatos e documentos que infirmem sua 

capacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo próprio ou da família. Destarte, sob pena de usurpação da 

estrutura hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que 

tem na Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais 

normas devem observância, a comprovação da incapacidade financeira 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional 

vigente. Com fulcro no art. 321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos hábeis a 

provar a alegada incapacidade de arcar com o pagamento das custas e 

taxas processuais, servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias 

das últimas declarações de imposto de renda, certidões negativas de 

propriedade de bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos 

atualizados de contas bancárias para comprovação da renda mensal 

auferida (sobretudo quando não houver outros meios de comprovar renda 

e despesas), contas de consumo habitual do lar (como água e luz), 

matrícula do imóvel em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os 

autos conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000205-89.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000205-89.2020.8.11.0014. AUTOR: 

GERALDO MAGELA DE SOUSA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Em que pese a previsão 

contida no art. 99, § 3º do CPC/15 relativamente à presunção de 

veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos 

autos, a parte autora é, sabidamente, advogado de larga atuação nesta 

comarca. Não obstante, juntou a mencionada declaração, sem, contudo, 

apresentar quaisquer fatos e documentos que infirmem sua capacidade 

financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou 

da família. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente. 

Observa-se, ainda, que a parte autora não juntou aos autos seu 

comprovante de endereço. Ante o exposto, com fulcro no art. 321, caput 

do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

(1) juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada incapacidade 

de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, servindo para 

tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas declarações de 

imposto de renda, certidões negativas de propriedade de bem imóvel, 

holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de contas 

bancárias para comprovação da renda mensal auferida (sobretudo 

quando não houver outros meios de comprovar renda e despesas), 

contas de consumo habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel 

em que reside, etc.; (2) juntar aos autos comprovante de residência. 

Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000576-87.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000576-87.2019.8.11.0014. 

EXEQUENTE: ELSON SOUSA MIRANDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Defiro o pedido de folhas retro e determino o 

processamento da fase de cumprimento de sentença. Proceda ao Cartório 

às alterações e anotações necessárias, nos termos do artigo 348 e 

seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão do tipo de 

processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, a 

depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia ré para que, 

caso queira, impugne os cálculos apresentados pela parte autora em 30 

(trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo concordância 

expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, 

observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao Tribunal 

Regional Federal. Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os 

autos CONCLUSOS para deliberações. Às providências. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ESMAEL FREIRES OAB - RN12372 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000690-60.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

ALUIZIO SINOBELINO DE SIQUEIRA REU: BANCO CETELEM S.A., BANCO 

VOTORANTIM S.A., BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Defiro 

pedido de id. 290450-83 para expedição de ofício a Caixa Econômica 

Federal de Primavera do Leste. Considerando que a autora está 

solicitando nova oportunidade para ser ouvidas as partes que não foram 

intimadas para esta ocasião, e como o Banco Itaú condicionou sua 

participação ao aporte à resposta de Oficio a Caixa Econômica, deixo de 

aplicar a revelia nessa situação, devendo ser todas as partes intimadas 

para próxima audiência a qual designo para o dia 24 de março de 2020 às 

13h00min (MT). Saem os presentes intimados. Às providências. Intimem-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000578-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

EDINA RIBEIRO FRAGASSO (AUTOR(A))

IVANIR DOMINGOS SITTA (AUTOR(A))

EDIRLEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))
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ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AGRIPINA REUTOV (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO (AUTOR(A))

ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (AUTOR(A))

JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIO JUNIO SANTANA (AUTOR(A))

AMANTINO JOSE LANZARIN (AUTOR(A))

JULIO CESAR CELESTINO (AUTOR(A))

ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA (AUTOR(A))

VANDERLEY SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

KEYLA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

BELTY DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

KATIUSCIA KELLY MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PENTO EICHMANN OAB - PR62877 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000578-91.2018.8.11.0014. Vistos etc. Após 

analisar a manifestação formulada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no 

evento 22589160, DEFIRO parcialmente os pedidos formulados, tão 

somente para DETERMINAR que os autores adequem as documentações 

colacionadas aos autos, apresentando-as ao Juízo na maneira 

precisamente indicada nos provimentos 09/2017 e 06/2018, ambos da 

CGJ-MT, e na Resolução 001/2018 do INTERMAT. Quanto ao pedido 

formulado no item "c", INDEFIRO-O de maneira expressa, porquanto 

trata-se de obrigação estranha a estes autos, que não guarda qualquer 

relação com este feito e que se presta, ainda, tão somente para compelir 

coercitivamente os autores a quitar eventuais débitos junto ao erário 

estadual, objetivo para o qual deve o ESTADO DE MATO GROSSO 

valer-se dos mecanismos legais apropriados, exatamente o contrário do 

postulado em sua manifestação. Por fim, CONCEDO o prazo de 60 

(sessenta) dias para que os autores apresentem documentação nos 

moldes que determinados pelos normativos supracitados. Após, abra-se 

novas vistas ao ESTADO para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias e, após, vistas ao MPE para, querendo, apor seu parecer. 

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2020. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001107-76.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001107-76.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: NEUZA DUARTE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por NEUZA DUARTE DA SILVA, em face do 

INSS, pugnando pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a 

parte autora, em síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o 

preenchimento dos requisitos legais previstos na lei Previdenciária. 

Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à 

agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando 

seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo 

no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 

Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001106-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MOURA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDES VERONEZE OAB - MT18604/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001106-91.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: CARLOS MOURA BRANCO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

POXOREU MT Vistos Trata-se de AÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE 

NÍVEL SALARIAL ajuizada por CARLOS MOURA BRANCO, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE POXORÉU. A parte requer o deferimento do benefício da 

gratuidade de justiça. No entanto, em que pese a previsão contida no art. 

99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de veracidade da alegação 

de hipossuficiência da pessoa natural, a Constituição Federal, no art. 5º, 

inciso LXXIV, determina, sem qualquer ressalva, que o Estado deverá 

prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Destarte, sob pena de usurpação da estrutura 

hierárquico-normativa do ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na 

Constituição Federal sua norma superior, à qual todas as demais normas 

devem observância, a comprovação da incapacidade financeira para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família é a medida mais consentânea com a ordem constitucional vigente, 

ressalvada a hipótese em que o contexto fático e probatório dos autos ou 

a natureza da ação, por si sós, permitam aferir com segurança razoável a 

hipossuficiência econômica da parte. No caso dos autos, a renda mensal 

do requerente, de acordo com as fichas financeiras juntadas aos autos, é 

superior a 04 salários mínimos e não traz aos autos documentos que 

permitam infirmar sua capacidade financeira para arcar com as custas do 

processo. Ademais, os fatos narrados e a natureza da causa em questão, 

por si sós, não permitem presumir, ainda que relativamente, a 

hipossuficiência econômica da parte, sendo necessária a comprovação 

do alegado. Verifico, ainda, que não foi anexado ao caderno processual o 

comprovante de residência do requerente. Com efeito, nos termos do art. 

321, caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias: (a) juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias para comprovação da renda mensal, contas de 

consumo habitual do lar (como água e luz), etc. ou alternativamente, 

comprovar o recolhimento de custas processuais; (b) Juntar aos autos o 

comprovante de residência; Decorrido o prazo, RETORNEM os autos 

conclusos. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 550 de 575



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-27.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

MAGDA DOROTEIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000041-27.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MAGDA DOROTEIA DE 

SOUZA, JOAO BATISTA GOMES DA COSTA Trata-se de execução por 

quantia certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784, IV do 

CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor para a 

satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na 

forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos 

legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida 

no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência 

do artigo 829 do CPC[1]. CONSTE expressamente no mandado/carta 

precatória de citação as determinações contidas no §1º do mesmo 

dispositivo. Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte 

executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem 

para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias 

seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 

Caso não seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e 

avaliação do bem indicado pelo exequente na inicial, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. Não havendo pagamento da dívida, penhora ou 

arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista 

a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE 

a parte exequente para que requeira as providências que entender 

necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Atente a secretaria para que todas as intimações sejam publicadas em 

nome do Doutor FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). Expeça-se certidão premonitória, conforme requerido pela parte. 

CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito [1] Art. 829. O executado será citado para pagar a 

dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de 

citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

§ 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000968-27.2019.8.11.0014 Vistos. Pelo exame 

do processado, noto que a decisão proferida no evento 26093071 foi 

lançada equivocadamente, motivo pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM 

para REVOGÁ-LA INTEGRALMENTE. Em continuidade, passo a deliberar 

sobre a admissibilidade da inicial formulada pela parte autora, pelo que 

consigno que a inicial satisfaz os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial e, ainda, satisfeitos os requisitos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, defiro as benesses da assistência judiciária gratuita. 

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao CEJUSC desta Comarca. Assim, 

intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil), e cite-se a parte requerida, com a faculdade 

do artigo 212, §2º, do mesmo códex, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelas partes na realização da audiência, 

deverão peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data 

da audiência (artigo 334, §5º, do Código de Processo Civil). Consigne-se 

no mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, do novo 

códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente (artigo 344 do 

CPC). Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 20 de fevereiro de 2020. Darwin 

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

POXORÉO Processo nº 1000710-17.2019.8.11.0014 Vistos. Compulsando 

os autos, noto que a decisão proferida no evento 24411727 deu-se de 

maneira equivocada, uma vez que não efetuou a nomeação de perito para 

realização da avaliação, conforme solicitado pelo Juízo Deprecante, assim 

como determinou o recolhimento de custas judiciais, as quais foram 

previamente recolhidas no Juízo de Origem, para expedição da missiva. 

Destarte, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR parcialmente o 

despacho anterior, e DETERMINAR o integral cumprimento da diligência, 

procedendo-se a avaliação do imóvel descrito na missiva, por meio de 

perito nomeado, cujos honorários serão suportados por ambas as partes, 

no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada. Para a realização da 

perícia de avaliação do imóvel, nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., situada à Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 1.856, sala 408, 4ª andar, bairro Bosque da Saúde, 

Cuiabá/MT, a qual deverá ser intimada para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJE, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de 

Processo Civil), devendo, também neste prazo, caso queiram, apresentar 

quesitos. Com a proposta de honorários, intime-se as partes, através de 

seus causídicos, via DJE, para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, havendo 

concordância, deverão desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária (artigo 95, §1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos 
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honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos 

trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes 

técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). Não menos importante, 

estabeleço, ainda, que em seu lado deverá o Sr. Perito responder, como 

quesitos do Juízo: a) Se há edificação de benfeitorias/construções no 

imóvel e qual a idade aproximada das construções efetuadas no local 

periciado; b) Quais os materiais utilizados na edificação de 

construções/benfeitorias e a qualidade de tais materiais, assim como o 

valor que as benfeitorias agregam ao imóvel; c) Qual a 

natureza/destinação das benfeitorias/construções edificadas no imóvel; d) 

Qual o valor atualizado de mercado do imóvel; Deverá, ainda, o Sr. Perito, 

tecer todas e quaisquer considerações que julgar pertinentes para melhor 

esclarecimento dos fatos ao Juízo. O prazo para apresentação do laudo 

pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Após, intimem-se as partes 

para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil), advertindo-se as partes que o 

transcurso in albis do prazo respectivo importará em homologação 

automática do Laudo Pericial apresentado. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 20 de fevereiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001096-47.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: RUTE SENA REQUERIDO: GUILHERME SENA LOPES 

SOARES Vistos. Trata-se de ação de interdição com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por RUTE SENA em face de GUILHERME SENA LOPES 

SOARES, ambos qualificados nos autos. Aduz a requerente, em síntese, 

que é mãe do requerido, o qual é portador de doença neurológica de CID 

10F79 - Retardo mental não especificado, que lhe causa déficit intelectual 

duradouro. Ressalta que o interditando depende integralmente da genitora, 

genitora, ora requerente, para realização de todos os cuidados 

relacionados à sua higiene e alimentação, já que não possui condições 

intelectuais, de julgamento e nem de autopreservação, para realizar as 

tarefas da vida civil. Nesse sentido, requer a concessão da tutela de 

urgência para atribuir a curatela provisória do interditando. Do pagamento 

de custas/gratuidade de justiça e comprovante de residência: Defiro o 

pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 5º, LXXVI da CRFB/88 e 

arts. 98 e ss. do CPC/15. Da tutela provisória de urgência para nomeação 

de curador provisório: No que concerne ao pedido de nomeação de 

curador provisório, de elementar a compreensão que a curatela é um 

instrumento jurídico voltado para a proteção do indivíduo que, embora 

maior de 18 anos, apresenta relativa incapacidade para a prática dos atos 

da vida civil, necessitando da assistência de outra para salvaguardar 

seus interesses. Clóvis Beviláqua a define como “o encargo público 

conferido por lei a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os bens dos 

maiores, que, por si, não possam fazê-lo”. Ao Estado juiz, quando 

provocado, cabe empreender todos os esforços, com as cautelas 

devidas, para, por meio de instrumentos como a curatela e a decisão 

apoiada, previstas na legislação Civil, processual civil, bem como da lei 

13146/15, assegurar que os interesses daqueles que, por razões 

quaisquer, não estão aptos a exercer com plenitude e discernimento os 

atos necessários para uma vida digna, sejam cuidados por pessoas aptas 

e intencionadas a lhes assegurar a melhor qualidade de vida e o adequado 

exercício de direitos. Relativamente à lei 13146/15, segundo Mazzuoli 

(2017. pg. 357): “Como consequência direta da incorporação da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 

Protocolo Facultativo com equivalência de emendas constitucionais no 

Brasil, foi instituída entre nós a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13. 

146, de 06 de julho de 2015). ”. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

instituído pela referida lei, modificou dispositivos do Código Civil que tratam 

sobre a temática das incapacidades. E, hodiernamente, apenas as 

pessoas menores de 16 anos são absolutamente incapazes, sendo 

considerados relativamente incapazes (a) as pessoas entre 16 e 18 anos, 

(b) os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, (c) aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade e (d) 

os pródigos[1]. Assim, considerando que o ordenamento jurídico não mais 

reconhece, sob o aspecto legal, a incapacidade absoluta (para quaisquer 

atos da vida civil) de pessoas maiores, o instituto da interdição passa a 

merecer interpretação conciliativa com os novos paradigmas da lei 

13146/15, na medida em que nenhuma pessoa maior poderá ser privada 

de praticar autonomamente todos os atos da vida civil, como outrora se 

admitia nos casos de interdição. Disto decorre que a condição de 

vulnerabilidade ensejada pela deficiência intelectual ou física das pessoas 

maiores de 18 anos apenas admite dois mecanismos jurídicos de auxílio 

nos atos da vida civil: a tomada de decisão apoiada (art. 1783 do CC) ou a 

curatela (art. 1767 e ss. Do Código Civil), sendo esta última para as 

hipóteses em que há um maior comprometimento das capacidades físicas 

ou cognitivas da pessoa com deficiência. Ambos os instrumentos se 

coadunam com os objetivos da lei 13146/15, que, no art. 1º, dispõe sobre 

a finalidade de “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. ”. Exsurge, pois, 

dos novos paradigmas introduzidos pela Lei 13146/15, que a curatela da 

pessoa que detenha deficiência de ordem física ou intelectual é medida 

excepcional e proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso. E neste contexto, não alcança, salvo situações excepcionalíssimas, 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Restringe-se, portanto, aos 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e a sua 

duração deve se dar pelo tempo mínimo necessário. É o que se infere dos 

artigos 84 e 85 do aludido diploma legal: Art. 84. A pessoa com deficiência 

tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, 

a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2º É 

facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de 

decisão apoiada. § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência 

constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4º 

Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Art. 85. 

A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado. § 3º No caso de 

pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve 

dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva 

ou comunitária com o curatelado. Baseado neste novo arcabouço de 

ideias e princípios, Flávio Tartuce (Tartuce. 2017, pg. 641) leciona que “a 

atual sistemática passou a assegurar a dignidade-liberdade, ao invés da 

anterior que se interpretava como dignidade-vulnerabilidade”. Dito de outro 

modo, a novel legislação, objetivando romper com paradigmas 

preconceituosos, que fragilizam e comprometem o potencial de 

autodesenvolvimento e inserção social das pessoas com deficiência, 

reconhece e incentiva a capacidade de autodeterminação (um dos 

principais corolários da dignidade humana) como razão imperiosa para a 

salvaguarda da liberdade para o exercício de direitos de índole existencial 

e como elemento limitador dos poderes do curador. Portanto, em sendo 

cabível a nomeação de curador, deve o juiz fixar os limites de seu múnus, 

não podendo mais outorgar poderes totais ou mesmo genéricos. Pois bem. 

A hipótese dos autos se subsume ao item “c” acima transcrito (“aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade”), na medida em que Guilherme é portador de patologia 

classificada como doença neurológica de retardo mental não especificado 

– CID 10F79 -, que lhe causa déficit intelectual duradouro e requer o auxílio 

de terceira pessoa para reger os atos de sua vida civil. As provas 

juntadas aos autos, sobretudo os atestados médicos acostados ao 

caderno processual, corroboram a narrativa da petição inicial. Presente, 

portanto, o requisito do fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora, 

ou seja, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 
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ressai da situação de vulnerabilidade e risco social em que se encontra o 

requerido, e, por consequência, da imediata necessidade de lhe assegurar 

a adequada gestão dos seus interesses patrimoniais e negociais, de modo 

que não lhe ocorra o perecimento de direitos em razão das fatídicas 

dificuldades que lhe acometem. Desta feita, estando presentes os 

requisitos do art. 300 c/c art. 749, parágrafo único do CPC/15, outro 

caminho não se vislumbra, senão, em juízo de cognição abreviada, nomear 

curador provisório para a proteção dos interesses de GUILHERME SENA 

LOPES SOARES, que terá poderes circunscritos à assistência nos atos de 

natureza patrimonial e negocial, sem prejuízo de posterior 

redução/ampliação ou levantamento, acaso demonstrada necessidade 

proporcional ao agravo perquirido. Relativamente à legitimidade para a 

curadoria, o art. 1775, § 1º do Código Civil determina que 3º do Código Civil 

determina que, na falta de cônjuge, companheiro é curador legítimo o pai 

ou a mãe. Com efeito, nomeio como curadora provisória de GUILHERME 

SENA LOPES SOARES, sua genitora, a Sra. RUTE SENA, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir seu encargo no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC/15). Forte nos fundamentos acima, 

DEFIRO a curatela provisória do requerido à sua mãe, a Sra. RUTE SENA. 

CITE-SE pessoalmente a curadora nomeada para ciência da nomeação e, 

para, nos termos do art. 759, § 2º do CPC/15, em 05 dias, prestar 

compromisso de assistir ao curatelado nos atos da vida civil de cunho 

patrimonial e negocial, ressalvando-se, em prestigio ao princípio da 

dignidade e da liberdade, o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, até 

ulterior deliberação deste juízo. LAVRE-SE termo de curatela provisória, 

dispensado o oferecimento de caução. Em cumprimento ao disposto no 

artigo 751, do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência para 

entrevista do curatelado para o dia 04 de março, às 13h00min. CITE-SE 

pessoalmente o requerido, por meio de sua curadora, para 

comparecimento, consignando-se, no ato de citação a possibilidade de 

nomeação de advogado (art. 752, § 2º do CPC/15) ou a assistência de 

parentes. INTIME-SE a equipe do CREAS para: (1) elaboração de estudo 

psicossocial junto à curadora e ao curatelado, a fim de constatar o grau 

da incapacidade e, por consequência, a amplitude da assistência 

demandada por este último, tendo em vista os paradigmas de liberdade e 

dignidade que devem nortear a delimitação dos poderes da curadora. 

Junte-se aos autos relatório no prazo de 20 (vinte) dias; e (2) 

Comparecimento à audiência de entrevista do curatelado (art. 751, § 2º do 

CPC/15). INTIME-SE o Ministério Pública para: (1) Ciência da decisão supra; 

e (2) Para comparecimento à audiência acima designada, caso entenda 

existir interesse e necessidade (art. 752, § 1º c/c art. 178 do CPC/15). E, 

por fim, INTIME-SE a requerente (ora nomeada curadora) para, no prazo 

de 15 dias, juntar aos autos comprovante de residência próprio, bem como 

declaração de hipossuficiência c/c comprovantes da incapacidade para 

arcar com as custas do processo ou recibo de pagamento das custas. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000188-53.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA ANALIA ALVES DIAS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por MARIA ANALIA ALVES DIAS, em face do INSS, pugnando 

pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado, requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 
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conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

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

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. À secretaria, que faça tramitar prioritariamente, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000161-70.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

JOSUE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000161-70.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOSUE FERREIRA DA COSTA, ELZA FERREIRA DA COSTA 

REQUERIDO: KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES Vistos. Em 

que pese a previsão contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à 

presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa 

física, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem 

qualquer ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No 

caso dos autos, a parte autora juntou a mencionada declaração, sem, 

contudo, apresentar quaisquer fatos e documentos que demonstrem a sua 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Destarte, 

sob pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do 

ordenamento Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua 

norma superior, à qual todas as demais normas devem observância, a 

comprovação da incapacidade financeira para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais 

consentânea com a ordem constitucional vigente. Com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos documentos hábeis a provar a alegada 

incapacidade de arcar com o pagamento das custas e taxas processuais, 

servindo para tanto, dentre outros documentos, cópias das últimas 

declarações de imposto de renda, certidões negativas de propriedade de 

bem imóvel, holerites do 3 (três) últimos meses, extratos atualizados de 

contas bancárias para comprovação da renda mensal auferida (sobretudo 

quando não houver outros meios de comprovar renda e despesas), 

contas de consumo habitual do lar (como água e luz), matrícula do imóvel 

em que reside, etc. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-75.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000193-75.2020.8.11.0014. AUTOR: 

GONCALO JOSE DE ALMEIDA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA a 

ser deferida em sede de sentença, proposta por GONÇALO JOSÉ DE 

ALMEIDA, em desfavor do INSS, pugnando pela concessão de 

aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em síntese, que faz 

jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam concedidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Presentes os requisitos dos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. 

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, 

LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Haja vista a vinculação da 

autarquia ao princípio da legalidade, e, portanto, ao preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão do benefício, é de raríssima prática a 

transação entre a autarquia previdenciária com os pleiteantes de 

prestações previdenciárias. Com efeito, com fundamento no princípio da 

razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, 

CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa no 

reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 345, II 

c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação 

fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

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

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

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Defere-se o pedido de 

tramitação prioritária, com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001009-91.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001009-91.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação 

previdenciária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA em desfavor do INSS, pugnando pela 

concessão de auxilio doença. Narra o requerente, em síntese, que faz jus 

ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais 

previstos Requer, ademais, sejam concedidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Haja vista o despacho de ID 27334904, 

Chamo o feito a ordem para revogar a decisão retro, eis que, por falha no 

sistema Pje, o ato lançado não diz respeito ao presente processo. É o 

relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Do pedido de gratuidade 

da justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que restaram demonstrados a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. A probabilidade do direito, na espécie, se infere da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito relativamente aos 

requisitos para a concessão do benefício pretendido, quais sejam, a 

condição de segurado, o preenchimento do período de carência e a 

incapacidade temporária e/ou temporária (art. 25, I c/c arts. 59 a 65 da Lei 

8213/91). No tocante à condição de segurado, o extrato do CNIS de ID 

26252757 informa que o requerente contribuiu para os cofres da 

Previdência, como contribuinte individual, de 01/06/2012 a 31/07/2019. 

Tendo sido a ação ajuizada em novembro de 2019, desde a última 

contribuição decorrera apenas 04 meses, período de tempo inferior ao 

limite estabelecido no art. 15, II da Lei 8213/91, razão pela qual a 

interrupção das contribuições, em princípio, não ensejou perda da 

qualidade de segurado. Com base na mesma premissa, há veementes 

indícios de que o período de carência, igualmente, foi devidamente 

preenchido. A verossimilhança das alegações relativas à incapacidade 
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ressai, sobretudo, dos documentos médicos acostados nos ID’s 

26252764, 26252771 e 26252783). O perigo de dano decorre da natureza 

alimentar da verba, bem como da situação de risco social vivenciada pelo 

requerente, visto que a patologia da qual relata estar acometido o inabilita 

para o trabalho. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, 

em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. Defiro o 

pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor 

para determinar que o INSS implemente o pagamento de auxílio-doença no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência 

previdenciária do local onde o benefício foi postulado requisitando seja 

encaminhado a este Juízo cópia integral do processo administrativo no 

qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. Além 

disso, considerando a impossibilidade de autocomposição, porquanto trata 

a demanda de interesses indisponíveis e tendo em vista que os 

procuradores do INSS não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na hipótese de o 

réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do 

direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 

350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0002047-96.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RUFINA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIR GONCALVES MARTINS (REQUERIDO)

ALOISIO BISPO DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 0002047-96.2013.8.11.0037. 

REQUERENTE: ROSILENE RUFINA PIMENTA REQUERIDO: ALOISIO BISPO 

DE JESUS, ATAIR GONCALVES MARTINS Vistos. Atendidos os requisitos 

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

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

servindo esta de mandado. Caso haja documentação faltante ou 

pendência de diligências a serem custeadas pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante por meio eletrônico visando a 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução na 

forma do item 2.7.2 da CNGC[1]. COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a 

distribuição desta por meio eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – 

Novo CPC), encaminhando os dados para futuros pedidos de informações. 

ATENTE-SE o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da missiva 

para a informação apresentada no ID de n. 28628758, relativamente à data 

e ao horário da audiência para a qual se intimará a parte. Após o 

cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 

13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. Às providências. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN 

DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

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

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

encaminhamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70184 Nr: 539-82.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith de Sousa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora ppara no prazo legal 

apresentar os dados bancários para fins de transcferência dos Valores 

pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85252 Nr: 1775-64.2019.811.0014

 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): Raniell Soares Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Ação Penal nº 1775-64.2019.811.0014 (Código 85252)

Vistos etc.

Compulsando os autos constato que o denunciado, ao apresentar defesa 

preliminar, não arguiu preliminares, assim como não estão presentes as 

hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade).

Desta forma, não configurada qualquer hipótese de absolvição sumária, 

RECEBO A DENÚNCIA, pelo que DETERMINO a citação do acusado e a 

intimação do MPE e da Defesa, como determina o art. 56 da Lei nº 

11.343/06.

 Designo o dia 18/03//2020, às 14h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será interrogado o réu, as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como eventuais 

esclarecimentos de peritos, acareações e reconhecimento de pessoas e 

coisas.

 REQUISITE-SE o denunciado, caso esteja preso preventivamente, 

promovendo-se as comunicações necessárias para realização de escolta.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas por acusação e defesa, ainda que 

residentes em outra Comarca, para que compareçam à audiência 

designada, podendo a Secretaria, inclusive expedir Carta Precatória para 

a realização da intimação, devendo ser, também, expedidas as 

requisições necessárias aos superiores hierárquicos, quando tratarem-se 

de Policiais Militares ou semelhantes.

Oficie-se a Autoridade Policial para que, no prazo de 10 (dias), encaminhe 

o laudo definitivo da substância preliminarmente analisada à fl. 86.

Ciência ao MP e à defesa. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 84445 Nr: 1080-13.2019.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0, Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva formulado por ALDO RODRIGUES DE 

SOUZA, pelo que MANTENHO sua prisão preventiva, uma vez que 

inalterados os fundamentos que a decretaram.Ciência ao MPE e à 

defesa.Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 27 de fevereiro de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77153 Nr: 2047-29.2017.811.0014

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Marcos Alves da 

Costa - OAB:24.321-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:MT 15.483-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83484 Nr: 617-71.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Graciele Rodrigues Alves, Luis Paulo 

Alves dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O

 Certifico que procedo a intimação da advogada do réu Luis Poaulo Aslves 

dos Anjos, para no prazo legal, apresentar as razões recursais, haja 

vista, o mesmo ter manifestado o interesse de recorrer da r. sentença,(fl. 

220)

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000188-53.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANALIA ALVES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0019456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000188-53.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA ANALIA ALVES DIAS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por MARIA ANALIA ALVES DIAS, em face do INSS, pugnando 

pela concessão de aposentadoria por idade rural. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos na lei Previdenciária. Requer, ademais, sejam 

concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de 

gratuidade da justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de 

Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de 

Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, 

a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou 

tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito pugnado (fumus boni iuris), que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ ), (b) o preenchimento do período de carência (trabalho 

rural pelo tempo correspondente ao período de carência) e (c) a idade 

mínima. Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além da probabilidade do direito 

alegado, é necessário, para a concessão de medida antecipatória sem a 

oitiva da parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos foram juntados 

documentos diversos, apresentados, igualmente, no procedimento 

administrativo de requerimento do benefício. Entretanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas (sobretudo, do 

tempo de trabalho campesino) para o deferimento da aposentadoria por 

idade rural, sendo imprescindível a oitiva de testemunhas que corroborem 

a narrativa inicial. Sobreleva esclarecer que, em sendo o segurado 

trabalhador rural, como é, supostamente, o caso dos autos, a dispensa do 

recolhimento de contribuições previdenciárias é benesse que, em 

contrapartida, requer segurança reforçada na aferição dos requisitos 

para a concessão do benefício, em especial do trabalho rural por lapso 

temporal equivalente ao período de carência exigido na normativa 

previdenciária, sob pena de gerar ônus indevido e desproporcional aos 

Cofres da Previdência Social. Se por um lado cabe ao Judiciário coibir 

arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao segurado o benefício 

que lhe for devido nos termos da lei, por outro, deve agir com 

responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, que 

comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, inviabilizando, 

em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos e, por 

consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. 

Acrescente-se, por fim, que, muito embora seja autorizada pela 

jurisprudência pátria a concessão de liminares contra o Poder Público em 

ações previdenciárias, o interesse público subjacente à demanda, assim 

como o risco de reforma da decisão antecipatória (que implica no dever de 

devolução dos valores pagos) reclamam cautela reforçada por parte 

deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, no decorrer do processo, 

mediante pedido expresso e comprovação dos requisitos legais, seja 

concedida a tutela provisória de urgência ou evidência. Com efeito, (1) 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, 

LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado, requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

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

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. À secretaria, que faça tramitar prioritariamente, 

com fulcro no art. 71 da Lei 10741/2003. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001099-02.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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L. R. C. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SILVA MULHARSKI (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1001099-02.2019.8.11.0014 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA COM MEDIDA LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARTE aforada por LIZ REGINA CELLU’S CARDOSO, menor 

impúbere, devidamente assistida por sua mãe RAQUEL CELLU’S 

CARDOSO, em desfavor de DOUGLAS SILVA MULHARSKI, estando todos 

devidamente qualificados, visando, a autora, a obtenção de provimento 

jurisdicional que reconheça o requerido como seu pai, obrigando-lhe a, 

reconhecendo publicamente a paternidade, registrá-la, e fornecer, 

mensalmente, prestação alimentícia. Em síntese, a parte autora alega que é 

filha de RAQUEL, fruto de relacionamento havido entre esta e o requerido 

DOUGLAS, o qual foi procurado diversas vezes por RAQUEL para que 

registrasse a paternidade da menor em cartório, e passasse a prover-lhe 

auxílio financeiro para custear suas necessidades, porém, diante da 

recusa imotivada do requerido, não viu outra alternativa senão buscar 

tutela para compeli-lo a cumprir com seus deveres decorrentes da 

paternidade. Destarte, postulou pela concessão de tutela de urgência que 

determine ao requerido o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal, a 

título de pensão alimentícia provisória, em favor da menor e, no mérito, 

requereu a procedência integral de sua pretensão, condenando-se o 

requerido a pagar em definitivo a prestação alimentícia e a reconhecê-la 

em seu assento de nascimento. Na sequência vieram-me os autos 

conclusos. É o que merece registro. Isto posto, fundamento e decido. 

Satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e não sendo caso 

de aplicar-se o disposto no art. 321 de mesmo Códex, RECEBO a inicial e 

DETERMINO seu processamento, restando, ainda, desde logo, deferida a 

assistência judiciária gratuita, nos moldes do art. 98 do CPC. DETERMINO, 

ainda, o processamento do feito em segredo de justiça, como disposto no 

art. 189, inc. II do CPC. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê que poderá fundar-se na urgência reclamada pelo 

caso, ou na evidência do direito alegado, sendo a primeira, cautelar ou 

antecipada, passível de concessão antecedente ao feito principal, ou de 

maneira incidental durante o curso da ação. Ressalta-se que, para tal 

concessão, caberá ao magistrado adotar as medidas que considerar 

adequadas para sua efetivação, observando-se, no que couber, as 

normas atinentes ao cumprimento provisório de sentença, conforme 

inteligência do artigo 297 do CPC. Neste sentido, tem-se, ainda, por força 

do disposto no artigo 300 do Diploma Processual Civil, que para que se 

antecipem os efeitos da tutela, conforme pretendido pelos autores, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que, não sendo previamente 

demonstrada a satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do 

pedido, providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 de mesmo diploma, segundo o qual “Nos casos em que 

a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. E no caso 

analisado tem-se que não estão presentes os requisitos ensejadores da 

antecipação de tutela, uma vez que, muito embora as alegações sejam 

verossímeis, não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre, ao 

menos de maneira superficial, que houve qualquer relacionamento entre 

as partes, menos ainda que, de fato, a menor seja filha do requerido, fato 

que encontra respaldo apenas nas afirmações lançadas pela parte autora, 

porém, não encontra suporte em qualquer elemento carreado junto com a 

inicial. Destarte, inegável que o feito padece de ausência de probabilidade 

de direito, porquanto, nesta fase de cognição preliminar, a autora não 

demonstrou, com indícios mínimos, a veracidade de suas alegações, ou 

seja, não trouxe nada que pudesse demonstrar ao menos a existência do 

relacionamento alegadamente havido entre sua mãe e o requerido, 

tampouco que fosse fruto do relacionamento, o que justificaria o 

deferimento da liminar para fixação de alimentos provisórios em seu favor. 

Desta forma, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a 

postulação formulada. Atento ao contido no artigo 334, §4º, inc. I do CPC, 

que determina que a audiência de conciliação/mediação somente não será 

realizada se ambas as partes, expressamente, manifestarem desinteresse 

na solução consensual de conflitos, DETERMINO a remessa deste feito 

CEJUSC desta Comarca, para realização de sessão de 

conciliação/mediação. Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado (artigo 334, §3º, do Código de Processo Civil), e cite-se a parte 

requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo códex, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (artigo 334, §5º, do Código 

de Processo Civil). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, §8º, do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

requerente (artigo 344). Havendo acordo em audiência, colha-se parecer 

ministerial e venham os autos conclusos para homologação. Porém, na 

hipótese de restar infrutífera a autocomposição, aguarde-se o prazo para 

oferecimento de contestação e, na sequência, intime-se o autor para 

impugnar a contestação, colhendo-se, na sequência, parecer ministerial e 

vindo-me os autos conclusos para deliberação, com a possibilidade de 

julgamento antecipado do mérito. Sem prejuízo, determino, à equipe 

multidisciplinar deste Juízo que realize estudo psicossocial envolvendo as 

partes e a menor, no prazo de 20 (vinte) dias, devendo, em mesmo prazo, 

apresentar relatório circunstanciado ao Juízo. Às providências. Intimem-se 

e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 29 de janeiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000515-32.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

IVO ERNESTO DOS REIS (AUTOR(A))

ADAO CAMILO (AUTOR(A))

SILVIA CAMARGO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JAQUELINE CAMARGO DOS SANTOS MENDES (AUTOR(A))

INDYANARA MAGALHAES DE SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDENICE MIRANDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO BATISTA DE SAL (AUTOR(A))

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

WUESLEY NUNES RIBEIRO (AUTOR(A))

RAQUEL COELHO DE SOUZA (AUTOR(A))

WALTER FLORENTINO DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR(A))

MAUTITO GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE DE SOUZA REGO (AUTOR(A))

AMARILDO JOSE NARDI (AUTOR(A))

PAULO ROBERTO ESCHIEZARO (AUTOR(A))

JORGE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

ALDIR ALIPIO DOS REIS (AUTOR(A))

JORGE CAMILO SOARES TRAMPUSCH (AUTOR(A))

OSANIO RODRIGUES DE MELO (AUTOR(A))

JOSE LEITE GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLYNTHO SCHMITT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000515-32.2019.8.11.0014 Vistos etc. Satisfeitos 

os requisitos legais, especialmente considerando-se que ainda não houve 

a citação da parte requerida, RECEBO a emenda à inicial formulada pelos 

requerentes no evento 23324386, e DEFIRO, desde logo, a alteração do 

polo passivo, incluindo-se o espólio e o herdeiro, na forma requerida pelos 

autores. Na sequência, CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida no 

evento 21501824. Sem prejuízo, DETERMINO o apensamento deste feito 
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aos autos nº 1000578-91.2018.8.11.0014, uma vez que a resolução de 

mérito daquela demanda tem o condão de influir diretamente na resolução 

de mérito desta, aparentando melhor à prestação jurisdicional que passem 

a tramitar de forma conjunta. Às providências. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 30 de 

janeiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000189-38.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000189-38.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

ROSA MARIA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

auxilio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ROSA MARIA DE 

OLIVEIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). 

Narra a inicial, em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais 

relativos à qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade 

para trabalhar nas suas atividades profissionais. Requer, 

subsidiariamente, o benefício de aposentadoria por invalidez e, caso 

incabíveis os benefícios por incapacidade, a concessão de benefício de 

prestação continuada. É o breve relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Do 

pedido de gratuidade de justiça: Defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil. Do pedido de tutela provisória de urgência: O 

Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela 

provisória, a tutela de urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela 

cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 

300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos 

para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na (a) probabilidade do direito e no (b) perigo de dano 

(satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que não há provas 

suficientes para, liminarmente, se concluir pela probabilidade do direito 

pugnado, que, na espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de 

fato e de direito no tocante ao cabimento do benefício de auxílio doença ou 

aposentadoria por invalidez (carência de 12 contribuições, condição de 

segurado e incapacidade parcial e/ou temporária ou total e permanente). 

Explica-se. Em que pese a juntada de documento médico atestando a 

incapacidade temporária da requerente, não há indícios ou provas 

suficientes de que as patologias narradas, de fato, a incapacitam para a 

atividade habitualmente exercida (incapacidade parcial) ou para toda e 

qualquer atividade (incapacidade total). Por fim, considerando-se que o 

indeferimento administrativo ocorreu em 2014 e que só agora, mais de 05 

(cinco) anos após, a requerente bateu às portas do Judiciário, não há 

evidências suficientes de periculum in mora. Ressalte-se que os 

benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir ao segurado da 

Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, quando, de fato, 

impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de incapacidade 

para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que se infere da 

dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados especiais, 

referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a 

concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora no momento do pleito. Eventuais 

valores devidos em razão de benefício cabível preteritamente e indeferido 

irregularmente na via administrativa serão oportunamente analisados. 

Sobreleva ressaltar que, muito embora seja possível a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos), 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da 

possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Outrossim, DETERMINO a realização de perícia técnica, a fim de 

que se constate, como acima mencionado, a existência ou não de 

patologia que, efetivamente, incapacite para o exercício de atividade rural, 

e em havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), considerados os critérios previstos no art. 25 

c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se 

as partes, para ciência. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização 

da avaliação médica, e 05 (cinco) dias após o exame para juntada do 

laudo. Com o aporte do referido laudo, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Escoado o prazo para 

manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do respectivo Foro da 

Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo 

artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, 

expedindo-se o necessário para tanto. Além disso, por envolver a 

demanda interesses indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores 

do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

em geral, não se apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a 

autarquia ré mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, 

pugne pela realização de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste 

o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), 

ciente de que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, 

em conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-49.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000337-49.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ADAO FERREIRA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA 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 audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 11/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 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: 1000338-34.2020.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000338-34.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JOSE CORREIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA 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 audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 11/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 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: 1001060-05.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEANE BATEIS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1001060-05.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência designada para 

esta data não se realizou em razão da ausência justificada da Conciliadora 

nesta Comarca, ficando a mesma redesignada para o dia 13/03/2020, às 

13h00min, saindo as partes devidamente intimadas. POXORÉO, 2 de março 

de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1001063-57.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 13h30min, saindo as partes devidamente 

intimadas. POXORÉO, 2 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-42.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA UMBELINO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/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))

 

Certidão Processo: 1001064-42.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 14h00min,. Certifico outrossim que compareceu 

pra audiência o Dr. João Vitor Sena Nogueira Luna, OAB 21762/MT, 

advogado da parte autora, o qual se comprometeu em trazer a parte 

autora na audiência redesignada independente de intimação. POXORÉO, 2 

de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-27.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA UMBELINO DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/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))

 

Certidão Processo: 1001064-42.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 14h30min,. Certifico outrossim que compareceu 

pra audiência o Dr. João Vitor Sena Nogueira Luna, OAB 21762/MT, 

advogado da parte autora, o qual se comprometeu em trazer a parte 

autora na audiência redesignada independente de intimação. POXORÉO, 2 

de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-49.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1001070-49.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 15h00min,. Certifico outrossim que compareceu 

pra audiência o Dr. João Vitor Sena Nogueira Luna, OAB 21762/MT, 

advogado da parte autora, o qual se comprometeu em trazer a parte 

autora na audiência redesignada independente de intimação. POXORÉO, 2 

de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-34.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA OAB - MT0018399A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1001071-34.219.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 15h30min,. Certifico outrossim que compareceu 

pra audiência o Dr. João Vitor Sena Nogueira Luna, OAB 21762/MT, 

advogado da parte autora, o qual se comprometeu em trazer a parte 

autora na audiência redesignada independente de intimação. POXORÉO, 2 

de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-60.2019.8.11.0014
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Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-60.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: ITALA KASSIA ALVES ROCHA 

EXECUTADO: SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME P VISTO, INTIME-SE a 

parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-79.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CARNEIRO DE SOUZA (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000680-79.2019.8.11.0014. REQUERENTE: PAULO CARNEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o efeito 

infringente que o embargante pretende ao opor embargos de declaração 

em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada intimada para, 

querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido recurso, consoante 

disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para análise e deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-51.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUZIANO ESTRELA (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000462-51.2019.8.11.0014. REQUERENTE: DOUGLAS LUZIANO 

ESTRELA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o 

efeito infringente que o embargante pretende ao opor embargos de 

declaração em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada 

intimada para, querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido 

recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-57.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO CARDOSO DE ALMEIDA (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000578-57.2019.8.11.0014. REQUERENTE: EDIO CARDOSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Considerando o efeito infringente que o embargante pretende 

ao opor embargos de declaração em face da sentença retro, DETERMINO 

seja a embargada intimada para, querendo, no prazo legal, manifestar 

sobre o aludido recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, 

do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

análise e deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BARBOSA DE FREITAS (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000465-06.2019.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE BARBOSA DE FREITAS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o efeito 

infringente que o embargante pretende ao opor embargos de declaração 

em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada intimada para, 

querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido recurso, consoante 

disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para análise e deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000404-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000404-82.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: LARISSA RODRIGUES DA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-65.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)
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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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000474-65.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GEOVANI FERREIRA DE MELO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o efeito 

infringente que o embargante pretende ao opor embargos de declaração 

em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada intimada para, 

querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido recurso, consoante 

disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para análise e deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000812-39.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISON MARLLON ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO & BARBOSA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000812-39.2019.8.11.0014. REQUERENTE: ALLISON MARLLON 

ANUNCIACAO ALCANTARA LEMES REQUERIDO: JESUINO & BARBOSA 

LTDA - EPP VISTO, Intime-se o requerente, pela derradeira vez, para no 

prazo legal, manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000025-10.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE FLAVIA DE MATOS RAIMUNDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000025-10.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: ROSE FLAVIA DE MATOS 

RAIMUNDO EXECUTADO: OI S.A VISTO, Trata-se de manifestação a 

impugnação ao cumprimento de sentença manejada por ROSE FLAVIA DE 

MATOS RAIMUNDO em face de OI S/A, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Insurge a exequente quanto a alegação apresentada pela 

executada de que o crédito exequendo é de origem concursal onde o 

mesmo deva ser pago nos termos do plano de recuperação judicial. 

Ademais, a exequente pugna que seja realizada a penhora on-line via 

sistema Bacenjud, vez que seu crédito tem fato gerador com data 

posterior a de homologação do plano recuperacional. Inobstante o pedido 

da exequente, a mesma deixou de juntar no petitório de id 25565961, a 

planilha de atualização de débitos. Posto isso, INTIME-SE a parte 

exequente para que junte aos autos, a planilha de cálculo com o valor 

atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada da 

planilha de cálculo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000429-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000429-95.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES EXECUTADO: LUCIENE SOARES DA SILVA VISTO, INTIME-SE a 

parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA PATRICIA BATEMARQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. B. SALDANHA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA BERNARDES SALDANHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA NAGANO OAB - MT21083/O (ADVOGADO(A))

CATIA SIMONE BRESSAN OAB - MT20437/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000356-26.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: KARLA MARIA PATRICIA 

BATEMARQUE EXECUTADO: S. M. B. SALDANHA & CIA LTDA - ME, 

SOLANGE MARIA BERNARDES SALDANHA VISTO, INTIME-SE a parte 

vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010048-61.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ROLIN NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

G R N DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSON MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010048-61.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: GLEICE ROLIN NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, G R N DE OLIVEIRA - ME EXECUTADO: EDINILSON MARTINS 

DOS SANTOS VISTO, Intime-se a exequente, pela derradeira vez, para no 

prazo legal, manifestar requerendo o que entender lhe seja de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-43.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000038-43.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VANDILSON JUNIOR 

MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença de honorários advocatícios intentado por MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA em face de VANDILSON JUNIOR MIRANDA DE SOUZA, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE o executado para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-57.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELLA CRISTINA SANTOS SENA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000632-57.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: IZABELLA CRISTINA SANTOS SENA VISTO, 

Defiro o pedido de id 26810824. Intime-se a parte promovente para que 

informe nos autos novo endereço da parte provida no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a juntada de novo endereço, designe-se a secretaria 

nova audiência de conciliação. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-66.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARCOS MACIEL SOARES (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000461-66.2019.8.11.0014. REQUERENTE: GABRIEL MARCOS MACIEL 

SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o 

efeito infringente que o embargante pretende ao opor embargos de 

declaração em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada 

intimada para, querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido 

recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-36.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES DOS SANTOS SOARES (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000463-36.2019.8.11.0014. REQUERENTE: LUCIANO LOPES DOS 

SANTOS SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, 

Considerando o efeito infringente que o embargante pretende ao opor 

embargos de declaração em face da sentença retro, DETERMINO seja a 

embargada intimada para, querendo, no prazo legal, manifestar sobre o 

aludido recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do 

NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

análise e deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000117-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIELZO VILELA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000117-85.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: MARCOS BORTOLOTTI DA 

SILVA EXECUTADO: ARIELZO VILELA DE SOUZA 1 – RECEBE-SE os 

embargos opostos pela parte embargante. 2 – INTIME-SE o 

embargado/exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias 

acerca dos embargos, nos termos do art. 920, inciso I do C 3 – 

CUMPRA-SE. PoxoréuMT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-60.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-60.2019.8.11.0014. EXEQUENTE: ITALA KASSIA ALVES ROCHA 

EXECUTADO: SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME P VISTO, INTIME-SE a 

parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-60.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-60.2019.8.11.0014... EXEQUENTE: ITALA KASSIA ALVES 

ROCHA EXECUTADO: SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME P VISTO, 

INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-94.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000582-94.2019.8.11.0014. REQUERENTE: SIMONE PRISCILA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Considerando o 

efeito infringente que o embargante pretende ao opor embargos de 

declaração em face da sentença retro, DETERMINO seja a embargada 

intimada para, querendo, no prazo legal, manifestar sobre o aludido 

recurso, consoante disposição dos arts. 10 e 1.023, § 2º, do NCPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000054-60.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-60.2019.8.11.0014... EXEQUENTE: ITALA KASSIA ALVES 

ROCHA EXECUTADO: SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA - ME P VISTO, 

INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-63.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SANTOS 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))

 

Certidão Processo: 1001082-63.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 16h00min, saindo as partes devidamente 

intimadas. POXORÉO, 2 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BORTOLOTTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo: 1001085-18.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 16h30min, saindo as partes devidamente 

intimadas. POXORÉO, 2 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001086-03.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1001086-03.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 17h00min, saindo as partes devidamente 

intimadas. POXORÉO, 2 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001087-85.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1001087-85.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 13/03/2020, às 17h30min, saindo as partes devidamente 

intimadas. POXORÉO, 2 de março de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-79.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONES & MONTEIRO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010159-79.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: LEONES & MONTEIRO LTDA - 

EPP EXECUTADO: JULEI RODRIGUES DE MIRANDA VISTO, INTIME-SE a 

parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-14.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

L O SOUSA LATICINIO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA DE LOURDES CATANANTE FURLAN (REQUERIDO)

APARECIDO BENEDITO FURLAN 00547546823 (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000749-14.2019.8.11.0014 Certifico que a Audiência 

designada para esta data não se realizou em razão da ausência 

justificada da Conciliadora nesta Comarca, ficando a mesma redesignada 

para o dia 06/04/2020, às 18h00min. POXORÉO, 2 de março de 2020 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-31.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT3321-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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000183-31.2020.8.11.0014. REQUERENTE: JURANDIR VENTRESQUI 

GUEDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Em analogia, dispensado o relatório com fulcro no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. É consabido que para a concessão 

da tutela de urgência imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito, conforme previsão insculpida no art. 300, do NCPC. Partindo-se 

desse pressuposto, da análise perfunctória das provas colacionadas aos 

autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua concessão 

encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, torna-se 

visível com a manutenção da inclusão do nome da parte autora no rol de 

maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando a dívida ensejadora da anotação é indevida, segundo 

narra o autor. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, torna visível nos 

autos, ante a afirmação do autor, de que o imóvel da UC 6/162813-9, já 

estaria desocupado e a requerida lançou uma nova fatura, com a leitura 

do medidor totalmente equivocada, com a numeração de leitura fictícia no 

valor de R$ 612,39 (seiscentos e doze reais e trinta e nove centavos), 

conforme demonstrado em anexo. Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a abstenção de 

inclusão/retirada do nome do suposto devedor nos cadastros de 

inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, observa-se que não há 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, e que a medida não 

causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Advirto apenas que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte 

autora dos cadastros de restrição ao crédito, em relação à dívida discutida 

nestes autos, até o deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e 

ao SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da 

inscrição efetivada no nome da parte autora em seus cadastros, em 

relação à dívida discutida. Ainda, caracterizada a relação de 

hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIRA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000192-90.2020.8.11.0014. REQUERENTE: ALVANIRA MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTO, Em analogia, 

dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 9.099/95. Pois bem. 

É consabido que para a concessão da tutela de urgência imprescindível se 

faz a probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de 

dano ou risco ao deslinde do feito, conforme previsão insculpida no art. 

300, do NCPC. Partindo-se desse pressuposto, da análise perfunctória 

das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para 

sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in 

mora, torna-se visível com a manutenção da inclusão do nome da parte 

autora no rol de maus pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e 

prejuízo, notadamente quando a dívida ensejadora da anotação é indevida, 

segundo narra a autora. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, 

diante da afirmação da autora, de que o débito é inexistente, vez que não 

possui nenhum débito em aberto coma a empresa de telefonia requerida. 

Não isso bastasse, para demonstrar a verossimilhança do direito 

invocado, tem-se que estando pendente ação em que se discute a 

exigibilidade do débito, a abstenção de inclusão/retirada do nome do 

suposto devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. 

Além disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

empresa requerida. Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é 

aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para 

identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. 

Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – 

garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. 

Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é 

plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais 

acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a 

ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO do nome da parte autora dos cadastros de 

restrição ao crédito, em relação à dívida discutida nestes autos, até o 

deslinde do presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para 

que no prazo de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada 

no nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida 

discutida. Ainda, caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei 

nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Às providências. 

Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-87.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MOURA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000242-87.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DANIEL MARTINS MOURA 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por DANIEL MARTINS DE MOURA NETO em face de 

VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Infere-se dos 

autos que a parte executada, cumpriu a condenação imposta pagando a 

quantia de R$ 7.845,60 (sete mil oitocentos e quarente e cinco reais e 

sessenta centavos), com a juntada de comprovante no id 28068046. O 

exequente manifestou no id 28094257, informado que não concorda com o 

valor depositado nos autos pela empresa executada, argumentando que a 

mesma não incluiu em seu cálculo a multa de 10 %, proveniente do não 

cumprimento da sentença no prazo correto, e que o valor devido seria de 

R$ 9.128,02 ( Nove mil cento e vinte e oito reais e dois centavos). Pois 

bem. De início, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia já depositada nestes autos no valor de R$ 7.845,60 (sete mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), diretamente na 

conta indicada pelo exequente, no ID n. 28094257. Intime-se pessoalmente 

a parte promovente sob o levantamento do respectivo alvará pelo seu 

causídico. Por fim, INTIME-SE a empresa executada para manifestar 

acerca do petitório de id 28094257, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-16.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRANDAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT5041/A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDERSON ROGER PEREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MAXIMINIANO CARDOSO MACEDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010202-16.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ANDREIA BRANDAO BRAGA 

REQUERIDO: MATEUS HENRIQUE VISTO, Certificada a tempestividade, 

RECEBO o recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95, bem como 

defiro o pedido de gratuidade recursal. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-70.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE VILELA CAMARGO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000258-70.2020.8.11.0014. REQUERENTE: ARIADNE VILELA CAMARGO 

MIRANDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO VISTO, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela Antecipada c/c Dano Moral, ajuizada por ARIADNE VILELA 

CAMARGO MIRANDA em face de UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial, em 

síntese, que a autora é consumidora do plano de saúde da requerida, e no 

ano  de  2012  rea l i zou  uma  C i ru rg ia  de  Obes idade 

Mórbida/Gastroplastia/Gás, ocorrendo de forma drástica a perda de 

aproximadamente 50kg (cinquenta), o que ocasionou excesso de pele, 

principalmente nos braços e na coxa. Argumenta, ainda, que em meados 

do ano de 2019, 03 (três) anos após o ajuizamento da ação de obrigação 

de fazer de n.º 8010195-24.2016.811.0014, em trâmite no Juizado Cível da 

Comarca de Poxoréu/MT, contra a mesma requerida, obteve provimento 

judicial favorável à realização da cirurgia de correção de lipodistrofia 

braquial. Sustenta que o médico que realizou a cirurgia de correção de 

lipodistrofia braquial solicitou com urgência a realização do procedimento 

reparador de dermolipectomia de coxas, em virtude de frequentes 

infecções de pele na região da virilha. Sendo assim, a autora requereu 

junto ao plano de saúde a realização da cirurgia reparadora, o que fora 

negado na data de 26.11.2019, sob a alegação de que a “Dermolipectomia 

de Coxas não consta no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde, 

bem como não consta no contrato vigente entre as partes”. Posto isso, 

diante da negatória do plano de saúde em realizar a cirurgia reparadora, 

bem como diante dos problemas físicos e psicológicos que se agravam ao 

longo do tempo, vem a requerida em sua inicial, pugnar pela concessão da 

tutela de urgência para imediata realização da cirurgia reparadora de 

dermolipectomia de coxas, com as devidas coberturas e prestação de 

serviços médicos e hospitalares nos termos do contrato de prestação de 

serviço existente entre as partes. Pois bem. É consabido que para a 

concessão da tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do 

direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde 

do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

resta evidente tendo em vista que o excesso de pele causa inúmeros 

problemas, tanto de ordem psicológica, quanto física, como dermatites, 

candidíase, assaduras e até mesmo infecções bacterianas, conforme 

documentos médicos em anexo, o que eu sem dúvida nenhuma, agrava no 

cotidiano da autora. No mesmo sentido, o fumus boni iuris é demonstrado 

através dos documentos acostados a inicial, tais como contrato do plano 

de saúde, laudos médicos atestando a real necessidade, entre outros em 

anexo. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Advirto 

apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma 

cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela para DETERMINAR que o plano de saúde requerido 

PROCEDA a realização da cirurgia reparadora de dermolipectomia de 

coxas no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de incidência de 

multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) 

dia. Ainda, caracterizada a relação de hipossuficiência e a relação 
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consumerista, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as 

partes para comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a 

conveniência de que compareçam acompanhados de advogado, bem 

como acerca da advertência de que a ausência do promovente ensejará a 

extinção do feito (art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com 

presunção de veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da 

mesma lei). Às providências. Cumpra-se. Poxoréu – MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-61.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA OTAVIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000278-61.2020.8.11.0014. REQUERENTE: DJALMA OTAVIANO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

reparação de dano moral e pedido de liminar, ajuizada por DJALMA 

OTAVIANO DOS SANTOS, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Em analogia, dispensado o relatório com fulcro no art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. De início, cumpre salientar que o instituto da tutela de 

urgência visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte autora 

a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela 

com caráter nitidamente satisfativo, já que através dela a parte requerente 

não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde 

logo, obter a satisfação provisória do direito. É consabido que para a 

concessão de tal espécie de tutela imprescindível se faz a probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Desta exegese, 

analisando detidamente os documentos acostados nos autos, 

vislumbra-se que, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, os 

argumentos vertidos pela parte requerente merecem respaldo, ainda que 

parcialmente. Isto porque, ao que parece, a empresa requerida cortou o 

fornecimento de energia elétrica, sem o conhecimento prévio da parte 

autora, mesmo estando com as devidas faturas pagas. Na hipótese, se 

caso o autor tiver o seu direito negligenciado, resta patente nos autos o 

grave risco de difícil reparação, exigidos pelo artigo 300 do NCPC, 

comprovando que o mesmo necessita de tal amparo. Ademais, trata-se de 

fornecimento de energia elétrica, o qual se mostra essencial para as 

atividades diárias do autor, sendo que a suspensão dos mesmos, de 

forma abrupta, traz ao consumidor danos de grave e difícil reparação. 

Assim, a probabilidade da alegação da autora é perfeitamente compatível 

com os direitos pleiteados, satisfazendo, repita-se, o mencionado 

dispositivo legal. Neste sentido é a lição dos doutrinadores NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, in verbis: “Prova inequívoca. 

Essa prova inequívoca é ‘do fato título do pedido (causa de pedir)’. Tendo 

em vista que a medida foi criada em benefício apenas do autor, com a 

finalidade de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, deve ser 

concedida com parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao princípio 

constitucional da igualdade de tratamento das partes. Como a norma prevê 

apenas a cognição sumária, como condição para que o juiz conceda a 

antecipação, o juízo de probabilidade da afirmação feita pelo autor deve 

ser exigido em grau compatível com os direitos colocados em jogo.” 

(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery – Código de Processo 

Civil Comentado, 6.ª ed., Ed. RT, pág. 614). (grifos nossos) Desse modo, o 

perigo da demora, entendida como o mesmo requisito para a concessão 

de qualquer medida, está demonstrado. Para maior clareza, recorro, mais 

uma vez, a precisa lição dos jurisconsultos acima mencionados: 

“Requisitos para a concessão da tutela: periculum in mora. Duas 

situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito. A primeira hipótese autorizadora dessa 

antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 

273 I. Essa urgência, como já afirmado acima, não tem o condão de 

transmudar sua natureza satisfativa-executiva em medida cautelar. Esse 

perigo, como requisito para a concessão da tutela antecipada, é o mesmo 

perigo exigido para a concessão de qualquer medida cautelar.” (Ob. cit. 

pág. 618). Igualmente por ser hipossuficiente frente à requerida, não terá 

grandes chances de obter êxito em apenas reclamar extrajudicialmente, 

ficando obrigado a rever seus direitos com medidas jurisdicionais. Sendo 

assim, presente está o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

fundados nos problemas causados à parte requerente em relação a falta 

de fornecimento de energia elétrica. Igualmente, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que mesmo estando com 

todas as faturas pagas, o fornecimento de energia foi cortado de forma 

unilateral pela requerida, sem ao menos ser notificada. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Portanto, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o nome 

da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 

causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mal 

pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao crediário. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência para 

DETERMINAR que a parte reclamada REESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica em nome do requerente DJALMA OTAVIANO DOS 

SANTOS – Unidade Consumidora nº 6/1951628-5, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Intime-se a parte reclamada, informando-a se caso haja 

descumprimento da presente decisão, será o seu responsável legal 

responsabilizado civilmente e criminalmente (art. 71, CDC), sem prejuízo da 

aplicação da multa diária a ser arbitrada por este juízo. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-33.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GONCALVES RIBEIRO OAB - SP263339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000071-33.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: COBREMACK INDUSTRIA DE 

CONDUTORES ELETRICOS LTDA VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, porquanto dos autos é 

possível verificar através do id 28003305, que a parte exequente requer o 

levantamento do valor bloqueado no id 25854059, no importe de R$ 

7.656,39 (sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove 

centavos). Devidamente intimada, a parte executada não apresentou 

impugnação a penhora realizada, conforme se verifica na certidão de id 

28708506. Diante do exposto, considerando que a parte requerida está 

realizando os pagamentos das parcelas diretamente na conta do 

promovente, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos 

termos do art. 794, I, do CPC. Por conseguinte, expeça-se o competente 

alvará de liberação e levantamento em favor do exequente no valor 

bloqueado de R$ 7.656,39 (sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e nove centavos), na conta bancária indicada no ID nº 28003305. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juíz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-58.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI RICARDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000371-58.2019.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

RUDINEI RICARDO DOS SANTOS VISTO, Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por A DE SOUZA DIAS E DIAS, em face de RUDINEI RICARDO 

DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando os autos, verifica-se que no id 24496306 A requerente pugnou 

pela desistência da ação, ante a não localização do endereço da parte 

promovida. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes 

comportam extinção com fulcro no artigo 485, incisos VI e VIII, do novo 

Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu 

desinteresse no prosseguimento do feito. Destarte, não se mostra 

arrazoado o prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo 

sua extinção medida cabível. Com essas considerações, homologo o 

pedido de desistência e, por consequência, julgo extinto o feito, com fulcro 

no que dispõe o artigo 485, incisos VI, e VIII, do novo código de processo 

civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado a presente sentença 

e, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000857-43.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LOPES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ABIMAEL DE SOUZA AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000108-94.2017.8.11.0014 VISTO, Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, depreende-se do ID N.º 11207485, que a parte 

reclamante, assim como seu advogado, deixou de comparecer à audiência 

de tentativa de conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da 

presente ação. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados 

Especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I – quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá 

em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos 

nossos). Por pertinente, assinalo que embora o requerente não tenha sido 

intimado pessoalmente, seu patrono fora devidamente cientificado acerca 

do ato e, nem por isso, se fez presente na solenidade. Feita tal 

consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Em tempo, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

porquanto não há nos autos elementos que evidenciem a hipossuficiência 

do promovente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado 

a sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Poxoréu – MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001040-54.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA OAB - GO40397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. O. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1001040-54.2019.8.11.0033. AUTOR(A): ORLANDO 

SILVESTRE DE ALMEIDA REQUERIDO: RAIMUNDA CANDIDA DE OLIVEIRA 

DESPACHO Visto. Defiro a gratuidade processual, ante a declaração de 

hipossuficiência, em conformidade à disposição do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo 

de justiça, conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a Secretaria deverá agir com as cautelas 

necessárias. Determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para realização de audiência de 

mediação/conciliação entre as partes, a teor da disposição do art. 334 do 

Código de Processo Penal e Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Embora a parte autora postule pela dispensa da 

audiência de conciliação, esta só poderá deixar de se realizar caso ambas 

as partes, expressamente, manifestem desinteresse na composição 

consensual, inteligência do art. 334, § 4.º, inciso I, do CPC. Cite-se a 

requerida e intimem-se as partes para comparecimento ao ato, 

consignando que a ausência injustificada à audiência será considerada 

ato atentatório à dignidade da justiça e sancionada com arbitramento de 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertido em favor da União ou do Estado. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensor público, conforme 

previsão do artigo 334, § 9.º, do Código de Processo Civil. Sendo a 

tentativa de acordo exitosa, voltem os autos conclusos para a devida 

homologação. Do contrário, deverá a requerida sair intimada para 

apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da realização da audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Com a resposta, havendo preliminares ou documentos 

juntados, intime-se a parte autora para impugnação à contestação, e, em 

seguida, voltem para decisão. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São 

José do Rio Claro-MT, 23 de outubro de 2019. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001142-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 567 de 575



W. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. S. F. (REU)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 297376 designada Sessão de Mediação para o dia 

31/03/2020 às 15:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001262-22.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. M. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. B. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302180 designada Sessão de Mediação para o dia 

13/04/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

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

Processo Número: 1001067-37.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA OAB - AL9581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIA DE FÁTIMA LIMA DA SILVA (REU)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 297606 designada Sessão de Mediação para o dia 

27/04/2020 às 15:30 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001010-19.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302221 designada Sessão de Mediação para o 

dia14/04/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da 

Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, 

com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – 

NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o 

convite das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do 

CEJUSC.

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

Processo Número: 1004867-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. H. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302237 designada Sessão de Mediação para o dia 

27/04/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

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

Processo Número: 1000025-16.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO JUSTINO OAB - 056.895.561-73 (REPRESENTANTE)

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. N. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E. S. N. R. (AUTOR(A))

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302256 designada Sessão de Mediação para o dia 

04/05/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio, com 

fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC 

remeto os autos à unidade de origem para que procedam com o convite 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e realize a devida publicação com comprovação 

nos autos, nos termos do art. 1.219 da CNGC-Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 2204-42.2017.811.0033

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

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

 PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055/SP

 Intimo a parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca dos documentos trazidos pela autora às fls. 

1059/1069.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3326 Nr: 324-74.2001.811.0033

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

IVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIODENIR GARCIA GEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13664 Nr: 2974-55.2005.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 CERTIDÃO

Intimo a parte exequente para que, no prazo legal, apresente informações 

e/ou comprovante de distribuição da carta precatória expedida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27893 Nr: 1771-82.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO LACHOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, JÁDER 

FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:OAB/MT 12.99, MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Nos termos da decisão de fls. 349, intimo a parte requerida para que 

manifeste-se acerca da petição de fls, 350 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, MARCOS GATTASS - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Intimo a parte autora para que tome ciência da expedição da Certidão para 

fins de protesto, conforme determinado às fls. 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53574 Nr: 3096-87.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA MISSISSIPI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:13226

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão dos autos, 

portanto intimo a parte autora para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99 Nr: 25-49.1991.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO, LUIZ CARLOS UMEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LIMA JACOBS, 

ARGEMIRO FLORENTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 447/448.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 3140-04.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDA GOMES DA SILVA BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CESAR ZARDO - 

OAB:26669/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

que, no prazo legal, apresente os dados bancários para levantamento dos 

valores bloqueados nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75728 Nr: 3680-18.2017.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANDES CESAR ALCANFORADO, 

Cpf: 00138642117, Rg: 1680177-6, Filiação: Maria José Bezerra 

Alcanforado e Valdemar Guedes Alcanforado, data de nascimento: 

01/07/1981, solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido WANY 

LILLYAN SILVA MENDES, Cpf: 03066850196, Rg: 2384856-1, Filiação: 

Ângela Domingas da Silva e Liberato Paula Mendes, data de nascimento: 

21/04/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), autonoma, 

Telefone 66 3386 2235. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO: 3680-18.2017.811.0033 CÓDIGO: 75728 RÉU: 
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ERNANDES CESAR ALCANFORADO VÍTIMA: WANY LILLYAN SILVA 

MENDES DECISÃO Visto. Cuidam os autos de pedido de aplicação de 

medidas protetivas em favor da requerente WANY LILLYAN SILVA 

MENDES, vítima de lesão corporal praticada em situação de violência 

doméstica, em que figura como agressor ERNANDES CESAR 

ALCANFORADO. Encaminhadas a este Juízo, foram deferidas medidas 

protetivas em favor da requerente em 07 de novembro 2017, conforme 

decisão de fls. 17/17v. O réu foi intimado do deferimento das medidas, 

entretanto, a vítima não foi localizada (fl. 20). Instado, o Ministério Público 

manteve-se inerte (fl. 22). É o relatório. Fundamento e decido. Vislumbro 

que as medidas protetivas deferidas não são mais necessárias, dado o 

lapso temporal decorrido desde o deferimento, bem como a mudança de 

endereço da vítima e, ainda, ausência de qualquer informação acerca de 

seu descumprimento. Isto posto, tendo em vista o desinteresse da vítima, 

já que se quer informou a este juízo seu atual paradeiro, REVOGO AS 

MEDIDAS PROTETIVAS estabelecidas e determino o arquivamento do feito. 

Intime-se às partes dos termos da presente decisão. Cientifique-se o 

Ministério Público. Arquive-se, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 25 de novembro de 2019. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOAO GABRIEL VINHAL 

LOURENÇO, digitei.

São José do Rio Claro, 28 de fevereiro de 2020

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-86.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ORTELHADO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000182-86.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:VERONICE 

ORTELHADO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES 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: JUIZADO 

ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO Data: 16/04/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, 

CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 29 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: 1000183-71.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ORTELHADO FERNANDES (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)

 

PROCESSO n. 1000183-71.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:VERONICE 

ORTELHADO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 29 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: 1000184-56.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE ORTELHADO FERNANDES (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)

 

PROCESSO n. 1000184-56.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:VERONICE 

ORTELHADO FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-54.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMARSI BARBOSA PRUDENTE (AUTOR(A))

DARCI BARBOSA DE REZENDE (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES COSTA (AUTOR(A))

MAURICIO LOPES PRUDENTE (AUTOR(A))

BEATRIZ LOPES PRUDENTE (AUTOR(A))

JUAREZ LOPES PRUDENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR OAB - GO19739 (ADVOGADO(A))

EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB - MG16582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALIANA SANTOS FARIA (REU)

SATURNINO GONCALVES (REU)

SILVANA RENATA LOPES (REU)

HERMINIO CABRAL VIEIRA JUNIOR (REU)

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (REU)

MARCOS DE LEITE GONCALVES (REU)

ESMERALDO GONCALVES DE SA FILHO (REU)

LUIS MAURO DE LEITE GONCALVES (REU)

IRON MARQUES PARREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000901-54.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar 

o(a) parte autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos 

do provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 2 de março de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58157 Nr: 250-10.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ANDRÉIA LOPES SASAKI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 Código n.º 58157.

Vistos.

Haja vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno audiência 

apontada às fls. retro, para o dia 20/05/2020, às 15hs00mim (horário de 

MT).

 Intimem-se.

 As providencias necessárias, inclusive, sendo o caso, expeça-se Carta 

Precatória.

 Vila Rica/MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65682 Nr: 1362-77.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON ROVERE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Autos ID N.º 65682.

Vistos.

Considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo Ministério Público (fls. retro), bem como o requerimento 

de designação de audiência para sua ratificação, designo audiência para 

oferecimento do benefício, para o dia 13 de março de 2020, às 14h00min 

(horário de Cuiabá/MT).

Intime-se o Ministério Público e o Denunciado, sendo o denunciado 

residente em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória de intimação 

para a audiência.

Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72647 Nr: 106-31.2020.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797-B, TATIANO DE CASTRO E SILVA - OAB:19880/O

 Código n.º 72647

 Vistos.

 Ante a Defesa Prévia apresentada, dê se vista dos autos ao MPE, para 

manifestar e requerer o que entender de Direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Vila Rica/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Ivan Lucio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68332 Nr: 118-79.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa técnica acerca do despacho 

retro, o qual designou audiência: "Autos ID N.º 68332. Vistos. 

Considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo Ministério Público (fls. retro), bem como o requerimento 

de designação de audiência para sua ratificação, postergo a análise da 

defesa prévia e designo audiência para oferecimento do benefício de 

suspensão condicional do processo, para o dia 08 de maio de 2020, às 

15h45min (horário de Cuiabá/MT). Intime-se o Ministério Público e o 

Denunciado, sendo o denunciado residente em outra Comarca, expeça-se 

Carta Precatória de intimação para a audiência (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58735 Nr: 550-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligência do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligência, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61578 Nr: 2026-45.2017.811.0049

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALNILZA MENDONÇA FERREIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:23.647-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez, em que VALNILZA 

MENDONÇA FERREIRA SOUSA, já qualificada nos autos, move em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

também qualificado, alegando em exordial que a mesma sempre atuou no 

meio rural juntamente com seu esposo, sendo desta forma, segurada 

especial da Previdência Social.

Aduz a Requerente que é portadora de patologias cardiológicas 

(Valvopatia Mitral com dupla Lesão Estenose/Insuficiência e Arritmia 

Cardíaca Extrassitoles Venriculares Isoladas Raras), e patologias da 

coluna (Espondilose Lombossacra, com Estenose do canal vertebral ao 

nível da L4 e L5; Protusões discais na L4-L5 e L5-S1, visualizando-se 

compressões radiculares nos dois níveis, Escoliose lombar à esquerda), e 

que por essas razões, após a realização de vários exames médicos, foi 

constatado que a mesma encontra-se inapta para o trabalho 

definitivamente, uma vez que não possui condições físicas, conforme 

laudos juntados as fls. 34/48.

 Afirmou que desde seu nascimento vive e trabalha no meio rural (filha de 

agricultores), e que desde o ano de 1993 é possuidora em conjunto com 

seu esposo de um lote rural, localizado no Projeto Itaporã do Norte, neste 

município de Vila Rica/MT, onde sempre plantaram pequenas lavouras, 

várias espécies frutíferas e uma horta, bem como, criam galinhas, suínos, 

bovinos e equinos, e que apesar de residir no mesmo local com sua família 

até a presente data, a mesma não consegue mais desenvolver 

continuamente suas atividades rurais.

 Foi apresentada a Contestação às fls. 50/57, que rebate de forma 

genérica os pedidos contidos na exordial.

A Requerente apresentou Impugnação à Contestação às fls. 58/62.

O Juiz determinou a realização da perícia às fls. 63.

Às fls. 70/77, foi realizada perícia. A médica perita nomeada nos autos foi 

enfática em afirmar a incapacidade da Requerente, sendo ela portadora de 

transtornos vertebrais que acarretam dores intensas, além de cardiopatia 

da qual restringe seus esforços físicos, o que gera incapacidade para o 

trabalho, devendo esta sempre estar em uso de medicação especializada, 

de tratamento constante e visitas frequentes ao especialista. Por fim, em 
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resposta ao quesito 15/16, a médica perita relatou que a incapacidade 

laborativa da Requerente é permanente/definitiva.

 O INSS foi instado a se manifestar quanto ao laudo, mas manteve se 

inerte, (fl. 83-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

Na presente ação, a Requerente pretende que este Juízo reconheça o seu 

Direito de Aposentadoria por Invalidez, isso por ser agricultora - atividade 

rural, pleiteando a condenação do instituto requerido em lhe pagar 

aposentadoria por invalidez.

O artigo 42, da Lei 8213/91, dispõe sobre os requisitos para angariar o 

referido direito:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 

verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial 

a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, 

fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao 

Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

Do Exaurimento da via Administrativa.

 Conforme se vê às fls. 20 a Requerente exauriu a via administrativa, sem, 

contudo obter êxito, exatamente no dia 7/11/2016.

 Do Requisito da Incapacidade.

 Ora, a prova pericial solicitada pelas partes deixa claro que a Requerente 

está incapacitada para o serviço ao afirmar que esta é portadora de 

patologias na coluna vertebral e cardiológicas, sendo tais doenças de 

forma definitiva/permanente não havendo possibilidade de reabilitação, o 

que lhe incapacita para o exercício de atividade (fl. 71/77), ainda pelo 

relato das testemunhas.

Percebe-se, então, que o requisito da invalidez para a concessão do 

benefício pleiteado pela Requerente existe, o que a torna incapaz de 

desempenhar qualquer atividade. Nesse ponto o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, em decisão recente, decidiu que:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA 

MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA 

CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL – PROVA PERICIAL – 

INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO 

LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS 

ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

RECURSO DO INSS - DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1) O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria 

por invalidez deve ser concedida 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 ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 2) 

comprovada a condição de trabalhador rural (segurado especial), bem 

como diante da demonstração da situação de inválida permanente do 

segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhador rural 

), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez. 3) 

que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da 

sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema n. 810. 4) O art. 85 do novo CPC, em vigor 

desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação 

em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não 

sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos 

nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 

0006601-81.2011.8.11.0025, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). (Grifo nosso).

Ainda, a jurisprudência enfoca que:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 2. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. No 

caso dos autos, l comprova a qualidade de segurada especial da autora é 

incontroversa, porquanto comprovada pela documentação anexada à 

petição inicial, em especial o Termo de Homologação da Atividade Rural 

reconhecendo em seu favor o exercício da atividade rurícola no período 

compreendido entre 06/01/2008 a 2906/2009. A corroborar tal 

qualificação, os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. 4. O laudo 

da perícia médica oficial atestou a existência de incapacidade total e 

temporária da autora para o exercício de suas atividades laborativas, 

mostrando-se, portanto, correta a sentença que reconheceu em seu favor 

o direito ao benefício previdenciário de auxílio-doença. 5. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada 

na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF 

no julgamento das ADI nº 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento 

do RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. 6. Juros de mora 

fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com 

essa taxa até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de 

quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são 

os juros aplicados nas cadernetas de poupança. 7. Honorários 

advocatícios fixados em 10% das prestações vencidas até a prolação da 

sentença de procedência, nos termos do enunciado 111, da Súmula do e. 

Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente 

providas. (PRIMEIRA TURMA, TRF - PRIMEIRA REGIÃO, RELATOR: 

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO).

 Como bem já restou demonstrado a incapacidade da Requerente é 

definitiva para os exercícios de suas funções como trabalhadora rural, 

ainda, que esta possui pouca instrução escolar, bem como, qualquer 

qualificação profissional, pois sempre residiu no meio rural.

Da Qualidade de Segurado Especial – Rural.

Durante a instrução processual, a Requerente produziu prova robusta 

quanto a sua qualidade de segurada especial, pois as testemunhas 

ouvidas em juízo atestaram os fatos relatados na exordial, corroborando 

com os documentos acostados às fls. 29/33, quais sejam:

 a) Certidão do INCRA cadastrada desde 2003;

b) Contrato de Concessão de Uso, sob condição resolutiva;

c) Notas fiscais;

d) Atestado de vacina;

e) Comprovantes de fornecimento de leite em pequena quantidade.

Em audiência de Instrução realizada (fls. 101/104), a testemunha Ademar 

Elmo Prunzel, prestou o seguinte depoimento:

 “JUIZ: Conhece a Requerente desde quando? TESTEMUNHA: Doutor... 

desde quando eles se mudaram pra cá, eu já morava lá quando eles 

chegaram. JUIZ: O senhor frequenta a casa dela? TESTEMUNHA: Não. 

JUIZ: Mas de vez em quando vai? TESTEMUNHA: Sim. Algumas vezes. 

JUIZ: O senhor já viu ela fazendo o que? TESTEMUNHA: Sim. Ela “capina”, 

limpa mandioca, cuida das galinhas, trata os porcos, ajuda tirar leite... faz 

de tudo. JUIZ: O senhor sabe se ela tem alguma doença? TESTEMUNHA: 

Sim, doença do coração...o marido dela me contou que tem doença do 

coração né. JUIZ: O que ele te falou? TESTEMUNHA: Que o doutor disse 

que ela não podia mais trabalhar. JUIZ: O senhor sabe o tamanho da terra 

dela? TESTEMUNHA: Acho que é 19 e não sei o que lá alqueire, é 

pequena, assentamento do Incra. JUIZ: É disso que eles tiram o sustento? 

TESTEMUNHA: Das vaquinhas, eles tiram leite. (...)”.

Diante de tudo que foi exposto restou comprovado nos autos a 

implementação de todos os requisitos para o fim de receber a 

aposentadoria por invalidez.

Conclusão.

 Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de 
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condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte Requerente do benefício da aposentadoria por 

invalidez, por exercício de atividade rurícola, no valor de um salário mínimo, 

incluindo o 13º, devidos desde a data do indeferimento na via 

administrativa (fl. 20), qual seja 7/11/2016.

Em relação às prestações em atraso, a correção monetária e os juros 

incidirão a partir da citação (Súmula 204 do STJ).

Após inúmeros debates sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal 

uniformizou jurisprudência nos moldes do julgamento realizado em 

25/3/2015, nas ADI’s 4425 e 4357.

Desta forma, os juros de mora devem ser de 0,5% ao mês até 29/06/2009 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/2001); de 

30/06/2009 a 25/03/2015 devem observar a remuneração básica da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela 

Lei 11.960/09); e a partir de 26/03/2015, os juros serão de 0,5% ao mês 

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela MP 2.180-35/01).

 A correção monetária deve ser pela média aritmética entre o INPC e IGP/DI 

(Decreto n. 1.544/95); de 30/06/2009 a 25/03/2015 deve observar a 

remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09); a partir de 26/03/2015, pelo 

IPCA-E.

Assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA - URV 

- JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITO DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEDUÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA E AO 

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - REALIZAÇÃO SOMENTE QUANDO DO 

EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O 

Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente 

deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época 

em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda 

auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança de IR com 

parâmetro no montante global pago extemporaneamente. 2- Os descontos 

legais - previdenciários e fiscais - que incidem sobre a condenação devem 

ser implementados somente quando do efetivo pagamento. 3- Em vista da 

modulação dos efeitos das ADI s 4.357 e 4.425 pelo Supremo Tribunal 

Federal, a fórmula de atualização e juros moratórios conferida pelo art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 

11.960/90, que tem aplicação no presente caso, vigorará até 25.03.15, 

quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo Especial (IPCA-E), como fator de atualização monetária. (Ag 

110006/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (TJ-MT - 

AGV: 01100067220158110000 110006/2015, Relator: DRA. VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 15/12/2015, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2016).

Da tutela antecipada.

 Por oportuno, entendo que no caso em comento deve ser deferida a 

antecipação de tutela em prol da Requerente, que como visto demonstrou 

os fatos constitutivos de seu direito, assegurando que se encontra 

impossibilitada de trabalhar e, portanto, de auferir o rendimento mínimo 

para a sua subsistência, assim DEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

devido o periculum in mora, dado a natureza alimentar da verba, 

configurada a possiblidade de demora no provimento judicial definitivo e 

por não existir dúvida quanto ao fumus boni juris o que faço e DETERMINO 

que o INSS IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua 

intimação o referido benefício, sob pena de serem responsabilizados na 

medida cabível.

Consigno que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.

 CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos do artigo. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º, da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo. 496, § 3º, inciso I, do 

Código de Processo Civil, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 1.000 (mil) salários mínimos.

Fixo ainda o pagamento de honorários ao perito nomeado nos autos, a ser 

pago pelo requerido, a importância de um salário mínimo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

Caso haja recurso de apelação, certifique-se a tempestividade, dê-se 

vista à parte contraria, e em seguida, faça os autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Processo Número: 8010149-95.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE SILVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

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

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-95.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE SILVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

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

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Certifique, a tempestividade do Recurso Inominado de id 8372969. II 

– Após a certificação, intime-se a parte Recorrida para querendo, 

apresentar resposta ao recurso no prazo de dez dias, nos termos do §2º 

do artigo 42 da Lei Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as 

homenagens de estilo. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências. Vila Rica – MT, 10 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-95.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE SILVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

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

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))
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Vistos. Certifique, a tempestividade do Recurso Inominado de id 8372969. II 

– Após a certificação, intime-se a parte Recorrida para querendo, 

apresentar resposta ao recurso no prazo de dez dias, nos termos do §2º 

do artigo 42 da Lei Federal n.° 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, remetam-se os autos à Turma Recursal, grafando-se as 

homenagens de estilo. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências. Vila Rica – MT, 10 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010159-76.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GUILMAR FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT16950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARPAL TRATORES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MEDEIROS BISINOTO OAB - GO30428 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Nos termos do art. 523 

do CPC intime-se a parte Executada para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, ou para, querendo, apresentar impugnação, alegando as 

matérias previstas no art. 525 do CPC. Findos os prazos para pagamento 

ou impugnação, com ou sem manifestação da parte Executada, intime-se a 

parte Exequente para manifestar, requerendo o que entender de direito. 

Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Vila Rica – 

MT, 13 de fevereiro de 2020. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000197-75.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES BARROS (REU)

 

Vistos. Considerando que a parte Requerida ainda não foi citada, entendo 

por necessário, antes de analisar o mérito do pedido liminar, a realização 

de auto/laudo de constatação da área indicada na inicial, DETERMINANDO 

ao Oficial de Justiça que proceda com o devido cuidado e bom senso que 

a lide requer, sendo o caso, desde já, com o reforço policial para 

cumprimento. . Com o importe, tornem-me os autos conclusos, para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Às providências De São Felix do Araguaia/MT para Vila Rica - 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Janaina Cristina de Almeida JUIZA DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

 

EDITAL N.º 2/2020/DF 

 

A JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, no uso de suas 

atribuições legais,  

TORNA PÚBLICA, PARA CIÊNCIA DOS INTERESSADOS, O 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO 

PARA O CARGO DE JUIZ LEIGO DO EDITAL Nº 14/2019-DF, CONFORME RELAÇÃO 

ABAIXO: 

 

1. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO PARA 

CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO: 

 

Nº de inscrição Nome 

01 IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS 

02 AGHATA FERREIRA 

03 JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA NERI 

04 LAÍS NASCIMENTO DUARTE 

05 FRANCINE AUZANI  STALLBAUM 

06 JULIANA DE FATIMA LANI 

07 LO-RUAMA DE  OLIVEIRA YAMASHITA 

08 CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA 

09 CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA 

10 ANDRESSSA GONÇALVES OLIVEIRA 

11 STELLA SERRANO PINHEIRO 

12 VANESSA KREWER VEIGA  KASPEICHAKI 

13 GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA 

14 DOUGLAS SILVA BARBOSA 

15 FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

16 RENATA ESTRELA DO Ó LACERDA TORHACS 

17 DANIELLE DOS SANTOS CRUZ 
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18 CRESLAINE MACIEL PEGO 

19 DANIELA DE ALMEIDA SOUZA 

20 MARIANE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA 

21 POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA 

22 PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA 

23 EDUARDO SOMMER DUTRA 

24 ANDRESSA DOMICIANO DE SOUZA 

 

2- DA DIVULGAÇÃO DO LOCAL E DATA DA PROVA: A prova será aplicada no Tribunal do Júri, 

do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, situado na Av. Rio Grande do Sul, 731-NE, Centro, 

Campo Novo do Parecis, CEP 78.360-000 no dia 15 de março de 2020, com horário de inicio às 08h 

(MT) e término para as 13h (MT), devendo os candidatos chegar com antecedência no local, munidos 

com documentos com identificação com foto. 

 

E, para que cheque ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato 

Grosso,  em dois de março de dois mil e vinte. Eu, ___________ (Valdenice Cândida da Silva) 

Gestora Geral, que o digitei e assino. 

 

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA 

  Juíza de Direito e Diretora do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 

DIRETORIA DO FORO 

  
EDITAL N.º 002/2020/DF 

 

 A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de 

Direito Diretora do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, em conformidade com o disposto no Edital n.º 007/2019/DF, torna público o resultado da 

classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo para o recrutamento e formação de cadastro 

de reserva de Estagiários de Nível Superior em Direito desta Comarca: 

1 – ampla concorrência:  

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) NOTA 

01 009 MAXY FERNANDO PINHEIRO DA CRUZ 76,0 

02 050 GEOVANA MARIA DA MACENA SANCHES 72,0 

03 036 GUILHERME DE LIMA SANCHES 64,0 

04 014 MICHELE ARAÚJO GIROTTO 64,0 

05 012 ANDRESSA KAROLYNE DA SILVA 56,0 

06 002 JHENIFER CAROLINE TURBANO RAMALHO 56,0 

07 024 FELIPE ALVES RIBEIRO 56,0 

2-  negros e pardos: 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO (A) NOTA 

01 007 VINÍCIUS INGLIS FERREIRA DA SILVA 72,0 

02 008 LORRAYNE MARTINS PALMA 64,0 

03 021 VITÓRIA GOUVEIA AMARAL 56,0 

 

 3 – Foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva. 

 4 - Considerando o disposto no item 9.1, do Edital n.º 007/2019/DF, do 

resultado final do Processo Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias, a 

contar do primeiro dia útil subseqüente à divulgação, dirigido a Juíza de Direito Diretora do Foro. 

 5 - Como critério de desempate foi utilizado o item 8.3, do Edital n.º 

007/2019/DF. 

 Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 

 

 Jaciara/MT, 02 de março de 2020. 

 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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